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Restaria het Stroink, maak kennis met de mensen
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Verslag van de digitale Stadsdeelvergadering

Nieuwe activiteiten in
winkelcentrum Het Stroink

Nu de verbouwing en uitbreiding van winkelcentrum in hoog
tempo vordert, zijn er op gebied van het winkelaanbod diverse nieuwtjes te melden. Door de aanstaande verhuizing
van Gastrovino Vaneker naar een grotere winkelruimte zullen
binnenkort namelijk nog meer interne verschuivingen plaatsvinden. En ook zal in Het Stroink na de zomervakantie een
prachtige nieuwe restaria worden geopend.
Gastivino Vaneker: nóg meer delicatessen, wijnen en
geschenken
Begin juni jl. hebben Michiel en Hanneke Vaneker van Gastrovino Vaneker de sleutels van hun nieuwe winkelruimte in ontvangst genomen. De inrichting van de nieuwe winkel – die iets
verderop aan de passage ligt – is op dit moment in volle gang.
Op 8 juli a.s. zal Gastrovino Vaneker feestelijk heropenen. Al
vanaf de opening van Het Stroink in 1979 biedt Gastrovino
Vaneker een uitgebreid assortiment delicatessen, wijnen en
geschenken. In de nieuwe winkel zal dit assortiment worden
uitgebreid met een ruimere keuze in koffie en thee. Daarnaast
breiden Michiel en Hanneke Vaneker hun zaak uit met een
gezellige horecahoek voor koffie en thee met gebak, een lekkere lunch en een aangeklede borrel. Ook zullen er straks
regelmatig proeverijen worden georganiseerd.
Albert Heijn breidt uit
Door de verhuizing van Gastrovino Vaneker komt de huidige
winkelruimte naast Albert Heijn leeg. Maar niet voor lang. De
grootgrutter heeft namelijk besloten de huidige supermarkt
met 225 m2 uit breiden van circa 1.450 m2 naar 1.675 m2.
Ook zal de supermarkt worden ingericht volgens de nieuwste
AH-formule. Naar verwachting zal de vernieuwde supermarkt
begin oktober klaar zijn.
AMI Kappers
De huidige vestiging van AMI Kappers wordt van de zijpassage verplaatst naar een nieuwe winkelunit in de hoofdpassage (tussen Etos en Primera). Na de zomer zullen de winkels
- lees verder op pagina 2 -

- lees verder op pagina 2 -

V.l.n.r.: Peter van Stipdonk (projectleider), Hanneke en Michiel Vaneker
en Roderik Lüschen (managing partner WP Retail Development &
Management)
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Lekker fietsen langs Loakstenen

Kedengkedeng, kedengkedeng…

In de tuin van de familie Spinmuis rijden treinen rond. In de voortuin liggen twee banen.
William Spinmuis vertelt: “De treinbaan met
bloemen en planten is van mijn vrouw Yvonne. De andere is van mij. Het is een flinke
uitdaging om op een stuk van 450cm x 90cm
een thema te creëren. Ik maak daar nu een
museumbaan. Vandaar dat er hier en daar
locjes en wagons staan. Maar ik ben nog
lang niet klaar. Er zit nog genoeg werk in de
verlichting en de bovenleiding. Hier en daar
maak ik ook nog wat kleine subthema’s. We
vinden het heerlijk om ’s avonds buiten te zitten, wat te drinken en te kijken naar de rondrijdende treinen.”
Goede doel
William zet zich graag in voor mensen en/of

stichtingen die geld proberen in te zamelen.
Zo heeft hij ook geholpen voor Biking4Jim.
Hij komt dan met zijn modulebaan op locatie.
Kinderen mogen dan tegen een vrije gift met
de treinen spelen en ze besturen. William:
“Er rijdt dan ook een wagonnetje rond voor
donaties.”
Een van de goede doelen waar William geld
voor inzamelt, is ‘Beat Batten’. De ziekte van
Batten is de benaming voor een groep erfelijke stofwisselingsziekten die vrijwel uitsluitend voorkomt bij kinderen. Voor Batten is
nog geen medicijn gevonden. Kinderen met
Batten overlijden allemaal als ze 15-25 jaar
oud zijn. William: “Deze stichting kreeg nog
geen steun van grote organisaties als loterijen. Daarom vond ik dit een mooi doel.”
- lees verder op pagina 2 -

Het repaircafé Stroinkshuis is weer open!
Begin juni is het Repaircafé in het Stroinkshuis weer begonnen. Iedere zaterdagochtend van 10.00-12.30 uur kunnen mensen
langskomen om kapotte apparaten te laten
repareren. Maar niet alleen apparaten: ze
repareren alles dat niet te groot, maar wel
stuk is. Dus ook speelgoed of kleine fietsreparaties. U kunt zelfs langskomen met kapotte kleding of een broek die gewoon korter moet. Sinds deze maand kunt u bij het

Repaircafé ook weer terecht met uw computerproblemen. Kortom het Repaircafé is van
alle markten thuis.
Coördinator Annelies Bolijn: “We stonden
allemaal weer te springen om te beginnen.
We vinden repareren gewoon leuk, maar het
is ook belangrijk voor het milieu én de portemonnee. Apparaten weggooien, omdat ze
het niet meer doen, is zonde. Vaak kunnen

- lees verder op pagina 2 -

- Repaircafé Stroinkshuis is weer open, vervolg van de voorpagina -

we het nog repareren. Dat scheelt afval. Soms weten mensen wel dat iets
gerepareerd kan worden, maar weten ze niet waar ze moeten zijn. Of hebben ze niet het geld om dure monteurs te betalen. Daar kunnen wij dus wat
aan doen. Bij ons is de reparatie gratis, tenzij er onderdelen moeten worden
aangeschaft. Die moet de klant dan wel zelf betalen.”

- Nieuwe activiteiten in winkelcentrum Het Stroink, vervolg van de voorpagina -

aan de noordzijde en de zijpassage
(inclusief de zijpassage zelf) worden
gesloopt om plaats te maken voor
nieuwbouw ten behoeve van onder
meer de bloemist, de dierenwinkel
en een nieuw aan te trekken fietsenzaak. Ook zal voor de noord-entree
een nieuw plein worden gerealiseerd.
Restaria Het Stroink: snel en
lekker uit eten in een sfeervolle
ambiance
Op 1 juli a.s. krijgt Edwin Voets eigenaar van Restaria Boswinkel aan
de Wethouder Elhorststraat de sleutels van zijn toekomstige tweede
‘restaria’ overhandigd. Restaria is
een jonge landelijke formule waarbij
de reguliere cafetaria en het eetcafé
dichter bij elkaar worden gebracht.
Onder het motto ‘Van bron tot bord’
biedt Restaria Het Stroink overheerlijke gerechten met ingrediënten die
veelal afkomstig zijn van lokale le-

Heeft u vragen? Bijzondere reparatieverzoeken? Twijfelt u of iets
gerepareerd kan worden? Neem dan contact op met het Repaircafé via
r.c.enschedestroinkshuis@gmail.com

Tijd voor uw redactie om alvast kennis
te maken met de uitbaters. Edwin: “Mijn
vrouw Nathalie en ik hebben ontzettend
veel zin in dit mooie project. We hebben al 30 jaar een succesvol Restaria
in Boswinkel. Zelfs zo succesvol dat we
twee jaar geleden 5e zijn geworden in
de wedstrijd voor beste cafetaria van
Nederland. In 2017 waren we de beste cafetaria van Overijssel. Tijd om het
concept dus ook op een andere plek uit
te rollen. Het is uiteraard nog even afwachten hoe het zal gaan. Zeker nu in
deze coronacrisis is het een grote uitdaging om een nieuwe horacazaak te
openen. Maar we gaan ervoor!”

veranciers, zodat gasten precies
weten wat ze op hun bord krijgen.
Kernwoorden daarbij zijn: gemak,
puur, genieten en smaak. Restaria
Het Stroink wordt gevestigd naast
de nieuwe entree aan de zuidkant
van het winkelcentrum en opent zijn
deuren vlak na de zomervakantie.
Vanaf dan kunnen de inwoners van
Stroinkslanden en omgeving “snel en
lekker uit eten in een sfeervolle ambiance”.

De modulebaan wordt ook regelmatig ingezet bij evenementen om
kinderen met een beperking iets bijzonders te laten beleven. William:
“Ik zet me graag in voor kinderen
met een rugzakje of een beperking.
Voor kinderen met een lichamelijke beperking, die daardoor moeite
hebben om de treinen te besturen,
heb ik een Ipad, zodat ze toch mee
kunnen doen. Ik heb daarnaast ook
een Carrera racebaan waar kinderen
mee kunnen spelen. Samen met het
Roessingh is er een speciaal besturingssysteem ontwikkeld, zodat álle
kinderen met de auto’s kunnen spelen.

Bouwvorderingen
In samenwerking met aannemer
AKOR, installatiebedrijf Lesscher en
infra-aannemer NTP wordt momenteel hard gewerkt aan de voltooiing
van de eerste fasen van de herontwikkeling van het winkelcentrum.
Naar verwachting zullen deze werkzaamheden vóór de bouwvak worden opgeleverd.

Zelf aan de slag
In de tuin van William en Yvonne
is ook een grasveld waar kinderen
zelf een treinbaan kunnen bouwen.
Normaalgesproken mogen kinderen
daar op woensdag- en/of zaterdagmiddag komen spelen. Nu door de
coronacrisis ging dat even niet. “Ik
geniet zo als ik die kinderen zie spelen. Het plezier dat ze hebben, maakt
mijn dag goed. Nu missen we dat
wel. Daarom willen we in de zomer
toch weer open gaan. Maar we moeten wel rekening houden met alle regels, dus kan het alleen op afspraak.
Wil je een keer komen bouwen? Bel
dan van te voren even voor een afspraak: 06-13257851
Ook voor meer informatie over het
inzetten van de modulebaan voor het
goede doel kunt u contact opnemen
via bovenstaand telefoonnummer.

VOLG ONS OOK OP

Vraag een gratis waardebepaling

/profilebroeksema

U bent van
harte welkom!

van uw woning aan!

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.

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

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Stroinkslanden

Restaria Het Stroink: restaurantkwaliteit voor een cafetariaprijs
Het gonst al even rond in het winkelcentrum en op sociale media… binnenkort
komt er een nieuwe horecagelegenheid
aan de Veldhoflanden. Aan de zuidkant
van het verbouwde winkelcentrum Het
Stroink zal begin september Restaria
Het Stroink haar deuren openen.

- Kedengkedeng, kedengkedeng, vervolg van de voorpagina -

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
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Tot de zomervakantie is het Repaircafé aangepast aan de coronarichtlijnen.
Iedere zaterdag werkt slechts een deel van de vrijwilligers. Annelies: “We
mogen met maximaal 10 mensen binnen zijn in het Stroinkshuis. Dat zijn
dus veel minder mensen dan normaal. Maar we proberen iedereen zo goed
mogelijk te helpen. Mensen mogen gerust langskomen, maar het kan zijn dat
ze buiten even moeten wachten tot ze aan de beurt zijn.”

De hoge nieuwe entree aan de zuidkant van het winkelcentrum begint zijn vorm te krijgen

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES
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Wijkfunctie
Restaria Het Stroink zal straks 50 zitplaatsen hebben. Er kan ’s middags en
’s avonds gegeten worden. Edwin: “We
hoorden dat er behoefte is aan een plek
waar mensen gewoon een kopje koffie
kunnen drinken of een broodje eten.
Daarom zullen we ’s ochtends al open
gaan, zodat mensen bij ons terecht kunnen voor dat kopje koffie. We willen er
voor de wijk zijn!”
Op 1 juli zullen Edwin en Nathalie de
sleutel van hun nieuwe pand krijgen.
“Het zijn dan 4 muren en verder niet,
dus we moeten nog flink verbouwen en

inrichten. Door de coronacrisis en de
bouwvak hebben we daar nog wel wat
tijd voor nodig. Het streven is om 1 september open te gaan. Mijn vrouw en ik
zullen de eerste tijd veel zelf in de zaak
zijn. Op dit moment zijn we al begonnen
met mensen werven en mensen inwerken in onze zaak in Boswinkel. Dan
kunnen we in september gelijk met een
goed team van start.”
Vierde generatie patatbakker
Patat bakken zit bij Nathalie in haar
bloed. Zowel haar ouders als haar grootouders hadden cafetaria’s in Enschede.
Op dit moment wordt de jongste dochter
van Edwin en Nathalie opgeleid om op
termijn het filiaal in Stroinkslanden te
gaan runnen. Edwin: “We zijn heel trots
op haar. Zij is dus de vierde generatie
patatbakkers. Jennifer heeft ook al ideeën om de menukaart uit te breiden met
een ‘wok&pasta-concept’. Maar we blijven ten alle tijden ook gewoon friet en
kroketten verkopen!”

Wij zoeken moeders!!
Een moeder heeft een kindje van 2 jaar en is bevallen van
een tweeling. Moeder heeft het gevoel dat ze overleeft.
De vrijwilligster, die zelf ooit een drieling heeft gekregen,
komt wekelijks. De moeder kan haar aandacht verdelen
en ook echt even tijd nemen voor 1 kind of voor zichzelf.
Een uitspraak van deze moeder: Ze begrijpt me en na en
paar bezoekjes was er al zoveel meer rust in ons gezin!
Ben jij moeder (of oma) of heb je op een andere manier ervaring met opvoeden? Misschien pas je wel bij Humanitas Gezinsondersteuning in Enschede.
We zijn hard op zoek naar vrijwilligers die ouders in Enschede ondersteunen
bij het opvoeden van hun kinderen.
Wat is Gezinsondersteuning?
Humanitas Gezinsondersteuning is er voor ouders die ondersteuning nodig
hebben met 1 of meer van hun kinderen. Graag meer sociale contacten zouden willen hebben of vragen hebben over de dagelijkse opvoeding van hun
kinderen. Een vrijwilliger komt een half jaar lang wekelijks langs bij het gezin
om ondersteuning te bieden.
Wat doet een vrijwilliger?
Wat we van je vragen is dat je zelf ruime ervaring hebt met het opvoeden
van kinderen. Dat kan de opvoeding van jouw eigen kinderen zijn, maar ook
bijvoorbeeld als gastouder. We zoeken vrijwilligers die open zijn, goed kunnen luisteren, initiatief tonen en zelf stabiel in het leven staan. Je bent er als
vrijwilliger voor de positieve aandacht om zo een moeder (of vader) weer in
zijn/haar eigen kracht te zetten. Een vrijwilliger fungeert niet als hulpverlener
of als iemand die de problemen van het gezin oplost. Ouders vinden het in de
praktijk het fijnst als een vrijwilliger een ‘gewoon’ iemand is. Voordat je aan de
slag gaat, krijg je een basistraining van drie dagdelen waarin we verschillende
aspecten van het ondersteunen in de opvoeding behandelen en ervaringen
met elkaar uitwisselen.
Neem contact op voor meer informatie!
Leonie en Marijn
Coördinatoren Humanitas Gezinsondersteuning
Enschede
Je kan ons bereiken:
m.bengevoord@humanitas.nl - 0635112926
l.kuiper@humanitas.nl - 0612030733

Column
Smiley Stroinkslanden

Smiley in de zomer
Dagelijks spelen er kinderen bij ons
op het veld. Dat vinden we heel
gezellig. Maar omdat we een openbaar terrein zijn, kunnen we door
de huidige coronamaatregelen nog
niet officieel open. Dat vinden we
jammer, maar goed nieuws: waarschijnlijk kunnen we in de zomervakantie toch open met een speciaal
programma. Houd onze facebookpagina in de gaten voor meer informatie en het programma.
www.facebook.com/SmileyStroinkslanden/
Kleurplatenwedstrijd
Allereerst heel erg bedankt aan alle
kinderen die een kleurplaat hebben ingeleverd. Daar kunnen we
een hoop ouderen blij mee maken.
Maar het belangrijkste: wie gaat ‘m
winnen, dat mooie speelpakket?
De ‘vakjury’ had een flinke klus. Ze
moesten bepalen wie de mooiste,
origineelste of kleurrijkste hartenpostkleurplaat heeft gemaakt.
Ook moesten zij de winnaar van de
voorjaarskleurplaatactie bepalen.
Er hebben ook veel kinderen van
1-2 jaar oud meegedaan. De jury
heeft daarom besloten om voor
die jonge kinderen ook prijsjes uit

te reiken. De winnende kleurplaten
staan hieronder op de foto. De winnaars hebben bericht gehad en hun
prijzen opgehaald.

Hartenpost
De laatste weken worden gelukkig
steeds meer coronamaatregelen
versoepeld. We mogen weer meer
naar buiten en kinderen kunnen
weer naar school. Maar voor veel
ouderen is de situatie nog steeds
moeilijk. Zij zitten nog veel alleen
binnen. Wij van Smiley Stroinkslanden vinden het daarom belangrijk
om de Hartenpostactie van M-Pact
te blijven steunen. Doen jullie
mee?
We hebben een speciale mobiele
hartenpostbox gemaakt. Hier kun
je kleurplaten, brieven, kaarten en
andere leuke dingen inleveren. Die
brengen wij dan naar weer naar
ouderen die een hart onder de
riem kunnen gebruiken. De mobiele hartenpostbox staat op verschillende plekken in de wijk. Dus houdt
hem goed in de gaten. Kun je hem
niet vinden? Dan mag je de post
natuurlijk ook inleveren in de brievenbus van het Stroinkshuis.

Juni 2020
nieuws
voor heel

de Stroinkslander
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Verslag vergadering Stadsdeelcommissie Zuid d.d. 19-05-2020
Op dinsdagavond 19 mei was er voor het eerst in
maanden weer een vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid. Digitaal. Alle raadsleden met Zuid in hun
portefeuille waren aanwezig. De wijkraden waren ook
vertegenwoordigd, Zij konden ook meepraten tijdens
de vergadering.
Een ieder die dat wilde, kon meekijken. U kan dat ook
via www.enschede.nl, dan kiezen voor bestuur en dan
kiezen voor live stream/videoarchief. Bij videoarchief
kunt u ook de vergadering terugkijken. Helaas kun je
niet meepraten. Wilt u wel meepraten dan kunt u zich
aanmelden om in te spreken. Dan kunt u een mailtje
sturen aan de griffier via n.vanproosdij@enschede.nl.
U kunt natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar het
stadsdeelmanagement.
Het was de eerste keer dat er op deze manier vergaderd werd en het ging lekker strak. Men was daardoor
mooi op tijd klaar.

Bel voor een afspraak met:
053 476 81 91

U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-91

BLOEMFONTEIN
OF TERRA PURA
RESERVA WIJNEN
2 flessen à 750 ml
M.u.v. Terra Pura Single Vineyard
a11,98

2 VOOR

7

99

HARING
Schaal 4 stuks

2

49

M SC- C-5 0

HEINEKEN OF
SPECIAALBIEREN VAN
GROLSCH OF AFFLIGEM
3 verpakkingen of
multiverpakkingen à 25-50 cl
M.u.v. kratten en Heineken 7+1 blik

3 HALEN*

2 BETALEN

Een weergave van de vergadering
Wethouder Arjan Kampman bespreekt de volgende
punten:
• Door de coronacrisis hebben niet alle afspraken, die
stonden gepland, daadwerkelijk plaats kunnen vinden.
Arjen Kampman, de wethouder van Zuid, vertelt dat de
afspraak met het Wijkplatform Helmerhoek binnenkort
plaats gaat vinden. Dat gaat voornamelijk om een beter functionerend wijkgebouw. Het huidige voldoet niet.
Daar is iedereen het wel over eens. Het gaat ook over
de opening van de Wijkwijzer in de Helmerhoek. De
Wesselerbrink en Stroinkslanden hebben al een wekelijks een wijkwijzerspreekuur.
• Vervolgens meldt de wethouder dat de problemen
met jeugd op het Smileyveld van de Wesselerbrink op
dit moment over zijn. Mensen van het naastgelegen
Leger des Heils ruimen rondom het terrein zwerfafval
op. Er is goed contact met alle betrokken partijen.
• Op Smiley Stroinkslanden is er wel gedoe. Er zijn
vernielingen aan de camera en het hekwerk. Er wordt
nog steeds gewerkt aan een beter onderkomen op het
Smiley. Nu kan er als het slecht weer is niks binnen
gedaan worden en dat wil men graag anders.
• Er was een mooie boodschappenactie op de
Stroinkslanden. De wethouder vertelt dat hij mee is
geweest om pakketten rond te brengen bij bewoners,
die soms al weken niemand hadden gezien of gespro-

Geldig van wo 17 juni t/m di 14 juli 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 3 halen, 2 betalen: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties
mogelijk.

Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

• Wijkregisseur Just Boeke meldt dat er een schouw is
geweest met de tunnelwacht bij de twee tunnels onder
de A35 door. Ze zijn het eens dat er betere verlichting
moet komen. Er zijn de afgelopen tijd geen nieuwe incidenten geweest.
• De verbouwing van Winkelcentrum Stroinkslanden

de trein is tot stilstand gekomen, omdat
de coronacrisis serieus genomen is. Het
kan dus wel, als we echt willen. Onze
samenleving lijkt mensen - gelukkig –
toch wel belangrijker te vinden dan geld.

De wereld zoals ik die kende heeft nog
nooit zo op zijn kop gestaan. Onze maatschappij is voor een groot deel stilgezet
om te voorkomen dat teveel mensen tegelijk ernstig ziek worden. De denderenGeen 18, geen alcohol

Korte mededelingen:

loopt voorspoedig. De inrichting van het parkeerterrein
loopt zelfs voor op schema, omdat de naastgelegen
school dicht was.
• Bij de locatie van het RIBW woont inmiddels de eerste groep cliënten. De tweede groep volgt binnenkort.
Alle bewoners, die daar woonden via Livio, hebben inmiddels een andere plek gevonden. Op het spreekuur
van de RIBW komt eigenlijk niemand.
• De heer Siekmans, voorzitter van de wijkraad Wesselerbrink vertelt vervolgens over de mooie acties, die
plaats hebben gevonden in de Wesselerbrink. Daarover heeft u kunnen lezen in de vorige krant. Hij vertelt ook dat het verblijf van het Smileyveld zal worden
opgeknapt.
• Raadslid Kel ergert zich, net als de wethouder aan de
hoeveelheid troep in de wijk. Op z’n vroegst worden er
in het vierde kwartaal camera’s geplaatst. Binnenkort
is er een schouw met het stadsdeelbeheer.
Zuid in Coronatijd
• Arjen Kampman constateert dat Enschede Zuid de
coronatijd redelijk goed lijkt door te komen. Er is contact met scholen, BOA’s en apothekers, omdat daar
d.m.v. een speciaal wachtwoord melding kan worden
gemaakt van huiselijk geweld. Er is geen sprake van
een verhoogd aantal meldingen. Hij houdt er wel rekening mee dat dat nog kan komen.
• Op de Posten waren 15 coronabesmettingen, op het
moment van dit schrijven weer geen.
• Er is een gerichte politieactie geweest op Het Reulver. Het ging daarbij om het controleren van grote auto’s met niet-Nederlandse kentekens. Zo wil men het
drugstoerisme tegen gaan.
• Op het Rutbeek wordt ingegrepen als het te druk is.
• De terrassen bij voetbalclubs in de wijk en stad mogen niet open vanaf 1 juni.
Rondvraag
Er wordt bij de rondvraag gevraagd naar de ervaring
met het digitaal vergaderen. Iedereen vond dat het
goed ging. Er was een compliment voor de voorzitter
en een compliment voor iedereen. De 60 mensen die
hebben meegekeken, zagen ook dat het met een klein
anderhalf uur klaar was.
De volgende vergadering is geweest op dinsdagavond
23 juni. Hiervan volgt het verslag na de zomer.

Wat zeggen gemeenteraadsleden in coronatijd
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Geen 18, geen alcohol

ken. Complimenten voor M-Pact, Smiley en de lokale
ondernemers!
• Dan gaat het over de Hanenberglanden waar teveel
woningen onzelfstandig bewoond zouden worden. De
gemeente is bezig om dat in kaart te brengen. Op 29
april is er een gesprek geweest met de buurtcommissie Hanenberglanden over waar er overlast wordt ondervonden.
• Vervolgens komt de vlekkenkaart aan de orde. Een
vlekkenkaart is een kaart waarop aangegeven staat
waar kwetsbare groepen bewoners wonen. Die vlekkenkaart is beloofd door de gemeente in verband met
de nieuwe vestiging van het RIBW. Omdat dit een belangrijk onderwerp is voor de hele stad was het idee
om die kaart te behandelen in de raadsvergadering.
Op verzoek van bijna alle raadsleden van Zuid wordt
de kaart, die klaar is, alvast toegestuurd naar de
raadsleden. De discussie erover in de stadsdeelcommissievergadering Zuid kan echter pas plaatsvinden
na behandeling in het stedelijk overleg.

Iedereen zal een eigen verhaal hebben
bij deze ingrijpende periode. Zoon en ik
waren net terug uit Oostenrijk, dus vond
ik het logisch onszelf zoveel mogelijk in
isolatie te zetten. Het thuiswerken dat
nog gedaan kan worden met kind erbij,
wordt verdeeld tussen de raad en mijn
eigen werk. Als sociaal ondernemer heb
ik nu minder inkomsten, maar des te
meer motivatie mee te bouwen aan een
betere lokale gemeenschap.

Nu we door de coronacrisis merken dat
we allemaal kwetsbaar zijn, lijkt broederschap - gelukkig - weer als belangrijke
waarde in onze hele samenleving terug
te zijn. Laten we samen zorgen dat dit
zo blijft. Waarbij meer gelijkheid niet
vergeten mag worden. Zeker als je kijkt
naar de lage lonen en minimale waardering voor de nu zo cruciale beroepen.
Kunnen we deze ingrijpende gebeurtenis aangrijpen als belangrijk leermoment? Dat lijkt mij het minimale wat je
zou moeten willen. Vooral ook omdat
op de oude voet verder gaan niet veel
goeds belooft. Het goede nieuws: het
kan echt anders, mogelijk wel met minder spullen en meer solidariteit, maar is

dat eigenlijk niet beter?
Samen met velen wil ik vertellen, onderzoeken, mensen verbinden en voorbeelden geven hoe onze toekomst er socialer & groener uit kan zien. Ik wil bouwen
aan meer levensgeluk, door vrijheid, gelijkheid en broederschap voor iedereen.
En afscheid nemen van de roofbouw op
mens en aarde, ten gunste van een kleine groep mensen. Samen kunnen we
kiezen voor meer bestaanszekerheid
voor iedereen.
Graag hoor ik ook van u / jou hoe we
(lokaal) verder kunnen bouwen aan een
gezonde toekomst? Mail mij: m.schouten@enschede.nl.

Bloedafname op afspraak in Enschede en Glanerbrug
Op onze prikpost Fysio-Holland in
Enschede zijn we vanaf 15 juni over
gegaan naar bloedafname op afspraak. En op de poli bloedafname
in MST Enschede. Ook op de prikpost in Gezondheidscentrum Helmerhoek in Enschede én de prikpost
in het nieuwe gezondheidscentrum
in Glanerbrug zijn we vanaf 22 juni
over gegaan naar bloedafname op
afspraak. U kunt een afspraak ma-

ken via www.medlon.nl. Patiënten
die een afspraak hebben gemaakt
gaan vóór vrije inloop. Op deze manier kan vooraf het aantal patiënten
in de wachtkamer beperkt worden
en daarmee de 1,5 meter afstand
gegarandeerd worden.

Vanwege het coronavirus vragen wij
patiënten om niet naar een locatie
van Medlon te komen wanneer ze

klachten hebben zoals hoesten, benauwdheid, verkoudheid of koorts.
In dat geval dient de patiënt telefonisch contact op te nemen met de
(huis)arts voor overleg.
Om patiënten en aanvragers goed
te kunnen voorzien van actuele informatie adviseren wij onze website
te raadplegen. www.medlon.nl/patienten/Prikposten
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BBL ENTREEOPLEIDING
MBO-OPLEIDING COMBINEREN MET
WERKEN OP EEN ONTMOETINGSPARK
Locaties: v.v. Victoria ‘28, v.v. Rigtersbleek & CVV Sparta

Ook wij mogen onze
deuren weer openen!
Lijkt het jou leuk te leren
waterskiën? Reserveer
dan snel jou plaats.
Toch niks voor jou?
Dan is er altijd nog de
mogelijkheid om te
genieten van een lekker
hapje of drankje.
Zoals patat, ijsjes en nu
ook pizza’s!
Gemakkelijk te bestellen
via de QR code, afhaal
bij Waterskitwente.

START: SEPTEMBER 2020
Gratis bij succesvolle afronding

Horeca

Praktijkervaring

Facilitair & Verzorging

Deskundige begeleiding
20 uur stage, 7 uur theorie (p.w.)

Techniek & Onderhoud

18 JAAR OF OUDER? GEEN DIPLOMA?
BEHAAL JOUW DIPLOMA IN EEN JAAR &
VERGROOT JE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT!
Toevallig
op het
Rutbeek
en zin
hapje
of of
Toevallig
op het
Rutbeek
en in
zineen
in een
hapje
drankje?
Bestel dan gemakkelijk via de QR code, of
drankje?
via Bestel
www.waterskitwente.nl/bestel
dan gemakkelijk via de QR code, of via
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Gemeente Enschede trots op
Maak nu je plan voor een Groene
benoeming bijvriendelijke gemeente Burendag!
Bijen zijn de belangrijkste
bestuivers van onze
planten, bomen
en
gewassen.
Voor de gemeente Enschede voldoende reden om in het
openbare groen te zorgen voor betere
leefomgeving voor bijen. Dat betekent
onder andere meer bloeiende planten
met nectar en stuifmeel en ander maaibeheer. Ook inwoners, Groene Loper
Enschede en scholen worden actief
betrokken bij acties voor meer biodiversiteit. Het harde werken wordt beloond
met de benoeming van Enschede tot
een van de eerste bijvriendelijke gemeente van Overijssel! Een compliment
van Nederland Zoemt en Bijenbeweging Overijssel.
Een bijvriendelijke gemeente voldoet
aan de criteria voor bijvriendelijk beheer. Dat betekent dat de gemeente op
verschillende plekken wilde bloemenlinten beheert met ecologisch maaibeheer,
zoals sinusmaaien. Daarnaast kunnen
inwoners en professionals terecht op
de website www.groenblauwenschede.
nl voor inspiratie, tips en tricks om de
biodiversiteit in de stad en eigen (voor)

tuin te vergroten. Omdat bijna 70% van
de stad geen gemeentegrond is werkt
de gemeente samen met partners zoals
onderwijs, sportverenigingen, woningbouwcorporaties en de Groene Loper
om zo schoolpleinen, sportterreinen en
buurten bijvriendelijk in te richten. Meer
informatie over de bijvriendelijke aanpak is te vinden op www.enschede.nl/
bloeitop.
Maatwerkadvies voor gemeenten
Met workshops, adviesgesprekken,
veldbezoek en maatwerkadvies helpt
de Bijenbeweging Overijssel gemeenten bij het plannen en uitvoeren van
effectieve beheer- en beschermingsmaatregelen. Verschillende gemeenten, waaronder gemeente Enschede,
maakten gebruik van deze expertise.
De Bijenbeweging Overijssel is er zeker niet alleen voor gemeenten. Iedereen kan een steentje bijdragen aan een
betere leefomgeving van bijen. Ondernemers en agrariërs zowel als bewoners(groepen), bedrijven, waterschappen en terreinbeheerders. Het kan zo
simpel zijn. Laten we vandaag nog een
bloemenrevolutie starten!

Zaterdag 26 september is het de jaarlijkse Burendag. De Groene Loper Enschede daagt je uit om van deze dag
een GROENE BURENDAG te maken.
Maak je straat of buurt mooier en gezelliger door samen te gaan vergroenen.
Dat kan bijvoorbeeld door bolletjes te
poten, geveltuintjes te maken of fruitbomen en bessenstruiken te planten.
Maar ook nestkastjes maken en ophangen, een speeltuintje samen opknappen of bijvoorbeeld een buurtpluktuin
aanleggen, horen tot de mogelijkheden.
Vanaf 17 juni kun je geld aanvragen
voor de realisatie van je initiatief (maximaal € 350). Meer info zie www.burendag.nl
Heb je inspiratie nodig, hulp bij je aanvraag of afstemming met de gemeente
omdat je plan bijvoorbeeld niet je eigen

grond betreft neem dan contact op met
de Groene Loper Enschede via groeneloperenschede@gmail.com. Zij helpen
u graag verder!
Groene Loper Enschede
De Groene Burendag is één van de activiteiten, die de Groene Loper Enschede onder haar paraplu organiseert. De
Groene Loper is een samenwerkingsverband tussen verschillende groene
(bewoners)initiatieven en heeft als missie om nog meer bewoners en bedrijven
te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen
en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit
van het groen en de mensen die daar
wonen.

Op de foto’s het bloemenlint aan De Kiepe

MEER INFO & AANMELDEN

www.waterskitwente.nl/bestel
*Afhaal
bij waterski twente. U krijgt bericht als het klaar staat

Sonja Lassche
06 - 5473 7088

*Afhaalwww.WaterskiTwente.nl
bij waterski twente. U krijgt bericht als het klaar
staat.

Telefoon: 053 428 3792
Vragen naar Jeroen.

opleiding@ontmoetingsclustersenschede.nl
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Twents Zilver: Kwiek met kunst!

Het Stroink
wordt verbouwd
Alle winkels zijn geopend
én bereikbaar
www.winkelcentrumhetstroink.nl
ALBERT HEIJN • AMI KAPPERS • BLOEMEN BOETIEK STROINKSLANDEN • ETOS • GASTROVINO VANEKER
KEURSLAGER ELZINGA • KRUIDVAT • KUIPERS DIER-, TUIN- EN HOBBYSHOP
POELIERDERIJ VAN DER KOOI • PRIMERA KROEZEN • WIJNHANDEL SLIJTERIJ LE TONNEAU

Per direct te huur: enkele winkelunits
(074) 250 32 22 • info@euverman.eu

Ruud, 77 jaar, woont in een appartement in Enschede. In zijn werkende leven was
hij interieurarchitect. Een tijdje geleden is bij hem de spierziekte A.L.S. vastgesteld
waardoor hij nu moeite heeft met spreken. Dit valt hem zwaar, omdat hij het soms
moeilijk vindt om met anderen te praten, terwijl hij juist enorm veel plezier beleeft
aan het voeren van goede gesprekken.
Sandra (55 jaar) is een heuse duizendpoot op het gebied van sociaal werk. Op dit
moment is Sandra werkzaam als wijkcoach in de gemeente Enschede. Tegelijkertijd heeft ze een eigen praktijk gericht op beeldende coaching en tekentherapie
genaamd ‘Tekenbubbels’.
Het eerste contact tussen Ruud en Sandra werd vrij gemakkelijk gelegd. Vanaf het
begin was er een klik tussen de twee omdat ze allebei passie hebben voor tekenen
en schilderen. In december vorig jaar heeft Ruud Sandra meegenomen naar de
‘Christmas Show’ in het theater van Enschede. Ter voorbereiding op hun theaterbezoek werd Ruud opgedoft door zijn behulpzame buren. Bij aankomst mochten ze
over een rode loper het theater in. Zij luisterden naar verscheidene muzikanten die
bekende kerstnummers in een nieuw jasje staken. Al met al was het voor Ruud en
Sandra een sprankelende avond en hebben zij heerlijk nagepraat over deze mooie
ervaring.
Het sociaal contact dat ontstaan is tussen deze Kwiekmaker en haar Kwiekmaatje
is voor allebei waardevol. Eén van de mooiste resultaten die zij samen behaald

hebben, is dat Ruud zijn passie voor tekenen herontdekt
heeft. De aanmoediging van Sandra heeft Ruud geactiveerd om het tekenen weer op te pakken. Nu tekent hij af
en toe zelfs in opdracht!
Ook zoiets moois beleven? Geïnspireerd door dit verhaal
van Sandra en Ruud? Misschien is het project Twents Zilver dan wel iets voor u!
In de gemeenten Enschede en Oldenzaal draait het project Twents Zilver al enige tijd op volle toeren. Twents Zilver, Kwiek met Kunst is een project van Fit-ART en Kaliber
Kunstenschool. Projectleider Anita vertelt: “Voor ouderen wordt de wereld om hen
heen steeds kleiner. Sommigen zijn nog vitaal en gaan er zelf op uit om hun wereld groot te houden. Anderen vinden dat lastig. Juist die ouderen willen we graag
helpen. Om weer aan te haken in de samenleving. Om gewoon weer contact te
hebben, maar vooral om te ontdekken wat ze leuk vinden. We gebruiken kunst als
middel om die mensen weer enthousiast te krijgen. Dat kan gaan van schilderen tot
zingen of van dichten tot dansen. Alles is mogelijk.
We hebben een club van 25 professionele creatievelingen, zoals beeldend kunstenaars, creatieve therapeuten en muzikanten. Daarnaast hebben we ook nog een
groep van 11 songwriters. Deze 36 mensen zijn onze kwiekmakers. Na een training
gaat een kwiekmaker op bezoek bij een oudere, die onze hulp kan gebruiken (deelnemer). Samen gaan ze op zoek naar wat de deelnemer zou willen doen. Eén op
één in de eigen vertrouwde omgeving. Door samen iets te creëren ervaart de deelnemer wat hij/zij leuk vindt en wordt de deelnemer hopelijk steeds enthousiaster.
Uiteindelijk gaan de kwiekmaker en de deelnemer samen op zoek naar een activiteit
in Enschede om aan deel te nemen.”
Projectleider Tineke Posthumus: “Het is fijn als er een bestaande activiteit is waar
een deelnemer aan deel kan nemen. Maar als een deelnemer iets bedenkt wat er
nog niet is, gaan wij proberen om het wel te organiseren. Soms is een activiteit er
wel, maar is het te ver weg. Ook dan gaan wij een oplossing bedenken. We leveren
maatwerk, zodat het voor de deelnemer leuk is en ook vol te houden is.”
Heeft u interesse om mee te doen? Of kent u iemand die onze hulp kan gebruiken?
Meldt u dan aan via twentszilver@fitart.nl Of bel: Anita Kunst: 06-13406842 of Tineke Posthumus: 06-28578131
Ook professionele creatievelingen zijn welkom om zich aan te melden als kwiekmaker via bovenstaande contactgegevens. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
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Noaberschap Helmerhoek: thuisblijven en toch samen
Noaberschap Helmerhoek is er voor alle inwoners van
Helmerhoek. Voor een helpende hand, samen leuke
dingen doen of om samen een kopje koffie te drinken.
Maar hoe doe je dit tijdens de coronacrisis? Team Noaberschap bedenkt creatieve oplossingen. “Het gaat
om het idee en het gebaar”, vindt oprichtster Linda
Ludwig.
Noaberschap Helmerhoek werd twee jaar geleden opgericht om eenzaamheid in de wijk Helmerhoek tegen
te gaan. Linda vertelt: “Ik werd afgekeurd door reuma
en kwam thuis te zitten. Ik dacht, als ik eenzaam ben
dan zijn er vast meer mensen eenzaam.” Vanuit die gedachte is Noaberschap Helmerhoek ontstaan. Steeds
meer vrijwilligers hebben zich sindsdien aangesloten
bij het initiatief, waaronder Brigitte Oude Wolbers. “Het
geeft heel veel voldoening. Ik doe dit al een jaar en
ben nog lang niet van plan om te stoppen!” vertelt Brigitte enthousiast.
De Huiskamer vormt de basis voor het Noaberschap.
“Voor de coronacrisis kwamen we elke maandagmor-

DE

AGENDA
VAN

ZUID

& LINDA
EN BRIGITTE
“Thuisblijven
en toch samen”

enschede.nl/zuid

De agenda van Zuid

Ieder jaar kijken de samenwerkingspartners van Enschede Zuid samen naar wat er nodig is om Zuid nog
mooier te maken. De samenwerkingspartners zijn
o.a. de wijkraden, zorginstellingen, woningbouwcor-

Voorzieningen
Start BSO+ als alternatief voor de zorgboerderij
Doorontwikkeling Wijkwijzer

gen bijeen in de Huiskamer. Iedereen die behoefte
heeft aan een stukje gezelligheid is welkom bij ons”,
licht Linda toe. Normaal gesproken worden er activiteiten georganiseerd als schilderen en een high tea,
maar ook linedancing. De vrijwilligers komen daarnaast ook bij de mensen thuis voor een kopje koffie,
hulp bij huishoudelijke klusjes of gaan mee bij een bezoek aan de huisarts.
Sinds de start van de coronacrisis zijn veel activiteiten geannuleerd. Het Noaberschap gaat creatief om
met de situatie. “We willen zoveel mogelijk voorkomen
dat mensen zich nu eenzaam voelen doordat iedereen
thuis moet blijven”, vertelt Linda. “We hebben daarom
de Facebookgroep ‘Thuisblijven en toch samen’ opgericht voor de mensen van de Huiskamer. We starten
één keer per week een videoactiviteit waarin we bijvoorbeeld samen handwerken en bijkletsen. Zo krijgen
we ook gelijk mee of het goed gaat met de mensen die
we spreken.
Maar er wordt nog veel meer gedaan. “We hebben
bloembakjes gemaakt voor gezinnen die het nu moeilijk hebben. Dat leverde mooie reacties op”, vertelt Brigitte. “We helpen ook mensen die om één of andere
reden zelf niet in staan zijn om de deur uit te gaan.
Als mensen hulp nodig hebben, kunnen ze ons dagelijks bellen. Samen een kopje koffie drinken voor een
luisterend oor of om wat boodschappen langs te brengen. Wel op anderhalve meter afstand natuurlijk”, vult
Linda aan. “En ik heb net het idee bedacht om opa’s
en oma’s uit de wijk elke dag een kinderboek te laten
voorlezen via Facebook. We hebben vandaag de kinderboeken van de bibliotheek binnen gekregen!”

Nieuwe meidenchatbox
bij Alifa
De meidenwerkers van Alifa zijn deze maand gestart
met een nieuwe chatbox op Alifa.nl. Deze chatbox is
speciaal voor jonge meiden die tegen problemen aanlopen of in een situatie zitten waarover ze graag met
iemand willen praten.
Alifa merkt dat Instagram, Snapchat of Whatsapp
soms niet werken om problemen te delen, omdat jongeren op deze accounts niet anoniem kunnen zijn. In
deze nieuwe chatbox kun je zonder dat een ander het
ziet of hoort, praten over allerlei onderwerpen en vragen stellen.
Word je bijvoorbeeld gepest? Heb je vragen over je
eigen lichaam? Wil je iets kwijt over je gezinssituatie?
Voel je je alleen? De meidenwerkers luisteren graag
naar je verhaal en ze geven je advies als je dat wilt. Ze
hopen dat het jonge meiden oplucht om met iemand
over moeilijke onderwerpen te praten. Elke dinsdagen donderdagavond zitten de meidenwerkers achter
de chat van 19-20 uur. De chat is bereikbaar via Alifa.
nl. Wil je anoniem blijven? Dat kan! Vul dan een verzonnen e-mailadres in.

Meer weten? Kijk voor meer informatie op de www.
facebook.com/ Thuisblijven en toch samen Noaberschap Helmerhoek

poraties, politie, welzijnsorganisaties, Sportaal, het
onderwijs en de gemeente. Samen bepalen we welke
concrete projecten en ontwikkelingen prioriteit krijgen.
Deze verwerken we in een jaarplan.

De infographic laat in één oogopslag de belangrijkste
ambities zien voor het jaar 2020. Alles met de bedoeling om van Zuid een nog mooiere plek te maken!

De Agenda van Zuid
Ambities 2020

Openbare orde & Veiligheid
Verkeersknelpunten in de Zuidwijken
Terugdringen van ondermijnende activiteiten
Vergroten van wederzijds respect en begrip
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Column: Wijkverhalen

“Het is niet dat mijn vader er problemen mee heeft om te praten over
zijn verleden. Hij is van nature gereserveerd en wat in zichzelf gekeerd.
Ik leerde toen ik opgroeide beetje
bij beetje over zijn geschiedenis.
Waar hij vandaan kwam en hoe zijn
leven verlopen is. Hij groeide op in
Zuid-Afrika, onder de Apartheid. Hij
stond op tegen leiders en zat het
grootste gedeelte van zijn jonge jaren in vluchtelingkampen, totdat een
liefdadigheidsorganisatie hem een
beurs gaf om te gaan studeren in
Amerika. Toen ik werd geboren was
hij inmiddels een software engineer.
En zo kende ik hem ook, niet anders. Hij was streng
voor ons, net als veel
andere
Afrikaanse
vaders. Hij was geen
knuffelvader. Ik moest
van hem op pianoles
en naar speciale naschoolse technieklessen. Ik herinner me
dat we fietsten naar
Roombeek en ik daar,
samen met wat jongetjes, geinige
robots in elkaar zette. Ergens in een
buurthuis. Dat was best leuk hoor,
maar ik had ook door dat als andere
kinderen buiten speelden, mijn vader mij veel aan het leren zette. Het
maakte hem niet uit wat ik daarvan
vond. Hij legde me dan uit dat het

Van de redactie

Het was weer een genoegen een heel
jaar de wijkkranten voor u te mogen
maken. Halverwege maart waren we
even in verwarring of er wel genoeg
nieuws zou zijn in Zuid vanwege alle
afgelastingen. Ook vanwege dat we
hoorden dat bij andere kranten de adverteerders er massaal mee ophielden. Zuid zou Zuid niet zijn als dat hier
niet het geval bleek te zijn. Traditiege-

een investering in de toekomst was,
dat ik hem op een dag dankbaar zou
zijn. Mijn moeder was meer emotioneel. Ze had wel aandacht voor mijn
irritaties en frustraties, ik kon altijd
bij haar terecht. Op de middelbare
school veranderde dat want mijn
moeder kreeg psychische problemen. Haar karakter veranderde volledig. Het werd zelfs zo onhoudbaar
thuis, dat mijn moeder op een dag
besloot te vertrekken. Mijn vader en
ik waren toen alleen. We konden
niet goed met elkaar opschieten,
dat ging van kwaad tot erger. Mijn
vader besloot samen met mij in therapie te gaan om te leren praten met
elkaar. Daardoor werden we closer. Hij had
ook meer interesse in
me. Toch miste ik bij
hem emotie, maar ik
besloot na een aantal
jaar dat ik dat moest
accepteren. Nu ik bijna 30 jaar ben en zelf
met jongeren werk - ik
ben dus niet de techniek in gegaan - zie ik wat mijn vader toch voor mij heeft betekend. Hij
was misschien streng, maar hij was
er wel altijd. Hij was de constante
factor in mijn leven. Nu we al die jaren verder zijn, is hij degene die er
nog steeds is.”
Anoniem, een bekende van Alifa

trouw komen er 10 kranten per jaar.
elke maand een behalve in de zomermaanden. Mocht u dus in juli en augustus geen krant in de bus krijgen?
Dan klopt dat. Heeft u desondanks
nieuws, meldt het gewoon bij de redactie. U vindt de contactgegevens in
het colofon op pagina 14. Wij wensen
u een fijne vakantie en bedanken een
ieder die meegewerkt heeft!

Thuis@ was even gewoon thuis
De voorliggende voorziening Thuis@
draait weer op volle toeren. Hier en daar
zijn nog wel wat aanpassingen i.v.m. de
coronamaatregelen, maar daar gaat iedereen goed mee om. Thuis@ is dus
weer een tweede thuis voor de kinderen. Maar hoe ging het de afgelopen
maanden thuis? Hoe hebben de ouders
en begeleiders die periode ervaren?
Schakelen
Een moeder vertelt: “Mijn zoons zijn
12 en 10 jaar oud. Ze gaan normaalgesproken beide naar Thuis@. Dat is
heel fijn. Het was thuis regelmatig heel
lastig. Hoe ga je om met emoties als
boosheid? Of met gamen? Mag dat en
hoe lang? Eigenlijk is het als ouder heel
lastig om toe te geven dat je hulp nodig
hebt. Dat geeft een enorm schaamtegevoel. Dat is zo onterecht! Ik ben blij
dat mijn zoons bij Thuis@ geholpen
worden. Het is uiteraard goed voor de
kinderen, en ook voor mijzelf. Ik leer er
veel van en krijg weer ruimte. De kinderen gaan bij Thuis@ gewoon spelen en
samen dingen ondernemen. Net alsof
ze gewoon thuis buitenspelen. Ze leren
er ook veel. Er worden doelen gesteld
en daar weken de kinderen samen met
de begeleiders aan.”
Het was dus erg wennen toen de jongens weer de hele dag thuis waren:
“We moesten allemaal erg schakelen.
Gelukkig hebben ze dat bij Thuis@ al
wel een beetje geleerd. Dat konden we
wel merken. Het was voor de jongens
ook lastig om hun energie kwijt te raken. Maar we hebben ons er doorheen
geslagen. Wat vooral belangrijk was,
was dat de begeleiders iedere week
belden. Dat was voor zowel de kinderen
als voor mijzelf een grote steun. Ik zag
mijn zoons opleven na zo’n telefoontje.”

Samen thuis
“Mijn dochter gaat er vijf dagen naartoe.
Mijn zoon eerst ook. Nu niet meer. Het
ging best goed met de kinderen thuis in
coronatijd. We waren samen en hebben
samen schoolwerk gedaan. Mijn dochter gaat nu wel weer naar Thuis@. Dat
is fijn. Mijn zoon heeft te veel huiswerk
en daar heeft hij rust voor nodig. In de
vakantie gaat hij wel weer en kijkt daar
ook naar uit.”, vertelt een vader trots.
Liefde delen
Het idee ontstond om de liefde en aandacht van Thuis@ te delen met anderen. De kinderen van Thuis@ maakten
daarom in hun eigen huis kaarten, tekeningen en knutselwerkjes voor ouderen van Liberein. Eén van de oudere
jongens had eerst niet zo’n zin. “Ik heb
geen spullen en weet niet wat ik moet
doen” was zijn reactie. Toen hij echter
op Facebook zag wat een begeleider
zelf aan het maken was, raakte hij zo
geïnspireerd dat hij naar de winkel is
gegaan om knutselspulletjes te kopen.
Trots vertelde hij haar over de bloemetjes die hij had gekocht. Daar heeft hij
hele mooie luxe kaarten meegemaakt.
“Dat is toch fantastisch!?”, stelt zijn begeleider met een trotse lach.
Zomervakantie
In de zomervakantie is Thuis@ van
maandag t/m vrijdag open van 11.00
uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags. De kinderen kunnen dus ook in
de vakantie komen. Vriendjes, vriendinnetjes of andere kinderen uit de buurt
zijn ook welkom. Martijn: “We houden
ons uiteraard wel aan de coronamaatregelen, en dat houdt in dat niet iedereen tegelijk hier kan zijn.” Wil jij in de
zomervakantie ook een dag meedoen
met Thuis@ of gewoon eens een kijkje
komen nemen? Meld je dan van tevoren aan via Martijn Koop door een mail
te sturen naar thuis@ontmoetingsclustersenschede.nl.

Bewegingsagogen en fysiotherapeuten van de Posten werken ook voor de wijk

Jeugd
Vergroten taalontwikkeling
Bewegend leren
(Inzet) digitale wereld
(o.a. als vindplek)

Helmerhoek
Vergroten veiligheid
fietstunnels
Doorontwikkeling
Wijkcentrum
De Helmer

Wesselerbrink
Intensieve Brinkaanpak Het Lang
Gebiedsontwikkeling De Posten
Werken aan realisatie stadsboerderij
De Wesseler

Stroinkslanden
Pilot woonoverlast in beeld
Start bouwfase winkelcentrum
Stroinkslanden
Doorontwikkeling
Stroinkshuis

Na zijn CIOS-opleiding (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) werkte Stefan Schulte, onder andere bij ’t Roessingh in Enschede en bij ’s Heerenloo in
Apeldoorn. Sinds twee jaar maakt hij als
bewegingsagoog deel uit van het team
Fysiotherapie van de Posten.
Ook emoties in beweging
Stefan: “Toen ik destijds de vacature
voor deze functie zag sprak die mij direct aan, vooral omdat het de bedoeling
Stefan Schulte aan het werk

Werken & Meedoen
Doen!Beurs vernieuwde stijl
Aansluiten bij stedelijke
aanpak armoede en schulden

Duurzaamheid & Circulair

Wonen & Leven

Aanpak illegaal bijplaatsen afval

Evaluatie kamergewijze

Vergroenen van buurten

verhuur en woonoverlast.

was een eigen bewegingsagogie-afdeling op te zetten. Tot die tijd hadden
de fysiotherapeuten wel met stagiairs
gewerkt, maar waren er geen eigen
bewegingsagogen in dienst. Het thema
Welzijn werd toen al steeds belangrijker en daarbinnen is bewegen – naast
muziek, eten & drinken, en groen - één
van de vier pijlers. Bewegen is sowieso een trend. Je kunt er mensen mee
helpen en begeleiden tot een zo groot
mogelijke persoonlijke ontwikkeling en

zelfstandigheid. Ik zie het als middel om
het gedrag van mensen te kunnen beïnvloeden en veranderen. Ik zeg altijd
“Als mensen bewegen komen ook de
emoties in beweging”. Het mentale en
sociale aspect van bewegingsagogie is
minstens zo belangrijk als het puur lichamelijke.”
Seniorenfitness
“Binnen de Posten begeleid ik onder
meer groepjes met bewegen en coach
ik de activiteitenbegeleiders en medewerkers woonplezier in hoe ze bewegen kunnen integreren in de dagprogramma’s. Ook begeleid ik bewoners
individueel. Hierbij werken we als bewegingsagogen nauw samen met de
fysiotherapeuten, we verwijzen over en
weer. Dat geldt trouwens ook voor de
andere behandeldisciplines, zoals de
ergotherapeuten, muziektherapeuten
en psychologen. Buiten de Posten hebben we vier groepen voor seniorenfitness, een gymclub in de Posten en een
gymclub op de Veldhof. Door de coronamaatregelen liggen die nu helaas
stil, maar dit zijn prachtige activiteiten
voor ouderen in de wijk. Vaak stromen
de deelnemers door na een behandeling door onze fysiotherapeuten, maar
zij kunnen ook zichzelf aanmelden. En

sommigen nemen ook een partner of
vriendin mee.”
Fysiotherapie heeft bijna alle specialismes in huis
“Net zoals de bewegingsagogen er zijn
voor mensen van buiten de Posten,
kunnen ook wijkbewoners terecht bij
onze fysiotherapiepraktijk. Wij hebben
heel veel kennis van ouderen, maar
ook kinderen en volwassenen zijn van
harte welkom. Daarvoor hebben we
veel verschillende specialismes in huis,
van manuele therapie, oedeemfysiotherapie, medical taping, dry needling, tot
steunkousen aanmeten en fysiotherapie aan huis.”
Goede stemming
“Het leukste van mijn werk is de variatie.
En dat ik met mensen werk. Ouderen
maken heel makkelijk contact. Iedereen
is altijd in een hele goede stemming als
ik kom. Ik merk dat mensen ernaar uitkijken. Dat maakt het werk heel dankbaar.”
Meer informatie over de bewegingsagogen en fysiotherapie van de Posten
is te vinden op https://www.depostenfysiotherapie.nl. Het maken van een
afspraak kan via telefoonnummer 053
- 477 10 85.

Sjors Zomer
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Kom je deze zomer sporten?
Kom je dansen, zingen of muziek maken? Of misschien wil
je liever iets ontdekken! Het
kan allemaal bij Sjors Zomer,
het nieuwe zusje van Sjors
Sportief & Creatief, het sporten cultuurkennismakingsproject van Enschede voor het
regulier basisonderwijs.
Deze zomervakantie zal voor veel kinderen misschien anders zijn dan andere zomers. Sportaal,
Cultuur in Enschede, Alifa en de JeugdVIVA willen
daarom graag voor een leuke en actieve zomervakantie zorgen voor alle kinderen in de gemeente. Ze
hebben daarom alle sporten cultuuraanbieders maar
ook wetenschap-, natuur-

en technologieorganisaties gevraagd om in de zomervakantie iets te gaan organiseren.
De JeugdVIVA heeft samen met Alifa een aanbod in
de speeltuinen. Maar ook op de sportveldjes in de
wijk kunnen kinderen samen met Sportaal sporten
en bewegen. Of misschien wordt er wel een zangles
gegeven door Kaliber of Concordia.
Al deze activiteiten zijn terug te vinden op www.
sjorssportief.nl. Kinderen kunnen hier zien wanneer
een activiteit georganiseerd wordt en hierdoor de
hele zomer genieten!
In de week van 22 juni 2020 worden op alle basisscholen flyers uitgedeeld met meer informatie. Zin
om mee te doen? Kijk dan op de website van Sjors
Sportief: www.sjorssportief.nl bij ‘Sjors Zomer’ voor
een overzicht van alle activiteiten.
Bent u een vereniging, culturele instelling, museum,
speeltuin etc. en wilt u een activiteit organiseren?
Meldt u dan aan via www.sportstimulering.nl

Hoe ontstaat onze honing?

ZOMER

BLIJF SPORTEN, BLIJF GEZOND

JeugdViva 2020: aangepast maar we zijn er wel!
In verband met
nog
geldende
maatregelen
rondom Corona
heeft het JeugdViva Comité besloten de JeugdViva dit jaar in
een andere vorm
door te laten
gaan. Alle speeltuinen zijn de gehele vakantieperiode open en doorlopend vrij toegankelijk.
Met regelmaat zullen op alle speeltuinen extra activiteiten georganiseerd worden. Zo zal Circus Tijdgeest aanwezig zijn en zal Concordia workshops

JMZ Summer Fun. Een zomer vol activiteiten!!!
een zo
vol act mer
iviteite
n!

ONDERDAG
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opgeven:
en
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voor meer
o.nl
www.jmz-g

Zwemmen kan de hele zomer lang!

Kom glijden, baanzwemmen of doe mee aan één van
onze zwemactiviteiten voor jong en oud. Speciaal
voor basisschoolleerlingen is er Sjors Zomer met o.a.
zeemeerminzwemmen en diploma zee!

geven. Ook Alifa is op een aantal tuinen vertegenwoordigd met verschillende activiteiten. Bij het
Bouwlab teken je een eigen beestje/ontwerp en ga
je dit vervolgens met brokjes bouwen. Daarnaast is
er ook veel aandacht voor sport door Sportaal en
Scoren in de wijk.
Welke activiteiten waar en wanneer plaatsvinden
vind je op www.jeugdviva.nl
Dit jaar hebben we ook een samenwerkingsverband
Sjors Zomer 2020. Op www.sjorssportief.nl vind
je alle activiteiten in Enschede. Het activiteitenaanbod kan in de zomervakantie worden aangevuld,
dus blijf regelmatig kijken anders mis je misschien
een superleuke activiteit.

Helaas geen JMZ-Kampen in de zomer van 2020, maar in plaats daarvan
een zomer vol kleine activiteiten. De hele zomervakantie door zal er iedere donderdag een activiteit zijn. Verschillende activiteiten op verschillende
plekken in de gemeente. Vanwege de Corona-maatregelen kunnen we helaas geen grote activiteiten/evenementen organiseren. Vandaar dat we deze
zomer allerlei kleine activiteiten organiseren om toch een leuke en ontspannen zomer te beleven.
Daarbij gaan we groepjes maken van maximaal 10 kinderen per keer. In
de ochtend een groep en in middag een groep. De tijden zijn van 11.00 tot
13.00 en van 14.00 tot 16.00
Wil je meedoen aan één van deze activiteiten? Kijk op https://www.jmz-go.
nl/events/jmz-summer-fun/ en geef je op!
GREETZ, Team JMZ

VANA
F

€ 4,00
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Haal eens een paar tegels
weg langs de gevel zo kunt u
de voorkant van de woning
verfraaien. Regenwater kan
infiltreren, vogels vinden een
schuilplek en nestgelegenheid.

In het najaar krijgen onze bijen
een suikeroplossing om als voorraad op te slaan. Die voorraad
dient als voedsel voor de winter.
Bijen komen hierop goed de winter door, zodat ze weinig tot geen
last hebben van roer (darmziekte). Honing heeft nog wel eens de
neiging om in de raat te kristalliseren. De bij kan hier dan niets
meer mee wat voedselgebrek tijdens de winterzit tot gevolg kan
hebben. Om dat te voorkomen,
krijgt ieder volk dus 14 kg suikeroplossing.

www.sportaal.nl/zwemmen

Volleybalsters gezocht
Ben jij vrouw? Kun je volleyballen? Wil je met ons trainen
in Enschede Zuid? Meedoen met de NEVOBO recreanten
wedstrijden? Wij zoeken jou!!!
Je mag vrijblijvend een paar keer meetrainen op maandagavond in Enschede Zuid. Onze Nevobo recreanten
wedstrijden zijn op donderdagavond.
Wie zijn wij? We zijn een damesteam tussen de 30 en 65
jaar. Recreanten twente dames 3e klasse A. We trainen
met ons mixteam. Zijn allemaal erg enthousiast en fanatiek.
Voor meer informatie bel ons: Volleybalvereniging DUS83,
telefoon 06 43788144 (Henriette)

Woon je in een ’kale’ straat zonder groen? Leg een geveltuin aan!

MAAK EEN GEVELTUINTJE
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Een geveltuin is een smalle strook groen vlak
langs de gevel, muur of schutting van een woning. Door een geveltuin ziet een straat er een
stuk groener en gezelliger uit. Bovendien heeft
zo’n geveltuin heel veel voordelen.
Voordelen van een geveltuin
• Geveltuintjes geven de straat een vrolijk
aanzicht en dragen bij aan het woonplezier.
• In een straat met groen kan bovendien het
regenwater tijdens hevige regenbuien beter
worden afgevoerd, omdat het regenwater in
de grond kan wegzakken.
• Daarnaast zorgt groen in de straat voor verkoeling tijdens hete zomerse dagen. De temperatuur in straten met groen is vaak enkele
graden lager dan in straten zonder groen.
• Tenslotte is groen in een straat ook belangrijk voor insecten en vogels. Het groen
draagt op die manier bij aan meer biodiversiteit in de stad.
Wil je ook zo’n leuke geveltuin?
Bij de gemeente kun je een aanvraag indienen. Ga naar www.jijmaaktdebuurt.nl Onder
‘Samen de buurt onderhouden’ kun je een
aanvraagformulier invullen. Een wijkbeheerder van stadsdeelbeheer neemt vervolgens
contact met je op om samen te kijken wat de
mogelijkheden zijn. Wil je liever telefonisch
een aanvraag indienen? Neem dan contact
op met De Groene Loper Enschede via: 0655773670.

Spelregels
• Een geveltuin mag maximaal 45 cm (anderhalve
stoeptegel) diep zijn en 40 cm de grond in ( i.v.m.
ondergrondse kabels en leidingen).
• Zorg voor beplanting die binnen het plantenvak
blijft. Overhangend en/of stekelig groen hindert de
voetgangers.
• Van de verwijderde stoeptegels kan een opstaande rand langs de geveltuin gemaakt worden. Zo
verzakt de stoep niet.
• Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud
van de geveltuin.
• De grond blijft eigendom van de gemeente.
• Tussen de rand van de geveltuin en de rand van
de stoep moet minimaal 1.20 meter vrijgehouden
worden om te lopen.
Wil je graag wat ondersteuning en advies?
Op de website www.groenblauwenschede.nl vind je
meer informatie over de aanleg van een geveltuin
en vind je een inspiratielijst met geschikte planten.
Neem voor meer informatie contact op met De Groene Loper Enschede via groeneloperenschede@
gmail.com.
Actie!
Voor elk geveltuintje dat er aangelegd gaat worden,
komt Raadslid Marianne Schouten van Groen Links
graag langs op haar bakfiets en met een plantje als
bedankje. Marianne wil graag de challenge met Rotterdam en Amsterdam aangaan en minimaal 1000
geveltuintjes realiseren! Doe je mee? Mail naar:
m.schouten@enschede.nl

Voorjaar
Het wintervolk begint voorzichtig met de broedaanzet. Hierdoor stijgt de temperatuur in de
kast van 14 naar 34 graden. Het
voerverbruik wordt ook hoger. In
maart-april zijn de volken op hun
kleinst. Er sterven dan meer winterbijen dan er jonge bijen worden
geboren. Als dit moment voorbij
is, zien we de volken weer snel
groeien. Met de bloei van de wilde kers is voor de imker de tijd
aangebroken om het overtollige
voer, dat nog aanwezig is, af te
nemen.
Hierna wordt een honingkamer
geplaatst. Dit zijn de smallere delen op een bijenkast. De koningin
kan dan niet meer door het rooster

Ontmoetingspark Zuid in Coronatijd

dat tussen de broed- en honingkamer zit. Hierdoor kan ze in de
honingkamer geen eitjes leggen
en blijven de honingraten mooi
schoon en vrij van bijenbroed.
Afhankelijk van weer en dracht
kan er nog een tweede kamer
worden geplaatst en kan er ergens in mei geslingerd worden.
Honing slingeren
Hiervoor plaatsen we een bijenuitlaat tussen de honingkamer
en de rest van het volk. De bijen
kunnen nu slechts één kant op.
Het afnemen van de honingkamer is dan bij- en stressvrij. Om
te kunnen slingeren moeten de
dekseltjes van de raten worden
gehaald. De raat kan daarna in de
slinger. De raten worden aan beide kanten geslingerd. De honing
komt tegen de buitenkant van de
slinger aan en komt onderin via
de aftapkraan in zeven, eerst een
grove en dan een fijnere.
Nadat de honing in de emmer is
gelopen, gaat deze dicht. Na twee
dagen wordt het bovenste laagje afgeschept, omdat hier vaak
kleine luchtbelletjes in zitten. Nu
kan de honing in het tapvat en
kunnen de potjes worden gevuld.
Deze hele procedure herhaald
zich richting zomer nog een keer
en na de bloei van de lindebomen
kan er nogmaals geslingerd worden. Dit samen met alle andere
werkzaamheden maakt het dat
er nog wel iets moet gebeuren,
voordat de honing uit het potje
kan worden genuttigd.

Bijenweetjes
• Een pot honing is weer vloeibaar te krijgen door deze in warm water te
zetten (max 40 graden)
• Een bijenvolk verbruikt 40 tot 50 kilo stuifmeel (pollen) per jaar.
• Een bijenvolk bestaat uit 50.000 tot 60.000 bijen.
• Een bij leeft 6 weken, behalve de winterbij. Zij leeft 5 maanden.
• Een koningin kan tot 2000 eitjes per dag leggen.
• Een bij moet ongeveer 3 kilo nectar halen voor het maken van 1 kilo honing.
• Een bij slaat 200 keer per seconde met zijn vleugels.
• Een koningin kan 5 jaar oud worden.
• Een bij vliegt 1 keer de wereld rond voor 1 kilo honing.
• Een dar wordt geboren uit een onbevrucht eitje.
• Een werkster en een koningin worden uit een bevrucht eitje geboren.

lijk mag de kantine met het terras per
1 juli weer open en kunnen we met
onze horeca weer wat omzet draaien.

Gelukkig zien we weer vrolijke gezichten op ons sportpark: er wordt
weer echt gevoetbald!!!
Zodra de mogelijkheid er was om
weer te starten, hebben we dat ook
gedaan. Er is veel overleg met de
gemeente maar ook met onze buur
FC Aramea hoe samen het park veilig open te stellen. Vervolgens het
schrijven van protocollen en regels,
de aanschaf van desinfecterende
materialen, een nieuw trainingsschema maken en niet te vergeten de
benodigde mensen regelen die als
coördinatoren alles in goede banen
moesten leiden.
Maar nu draait alles weer volop! Alle
elftallen trainen weer en de kindergroep van Thuis@ spelen elke middag op het park. Zelfs de Walking
Football “oudjes” zijn weer in training.
Nu de oudere jeugd ook weer “echt”
mag voetballen, zijn we bezig met
de selectiewedstrijden om de teams
voor het nieuwe seizoen weer op
te bouwen en in te delen. Alles lijkt
weer richting normaal te gaan. Hope-

Wat ook bijzonder fijn is dat ook de
jeugdleden van basketbal club Amical buiten op ons park trainen, zolang ze nog niet in de zaal terecht
kunnen. Wellicht een mooie kans
voor een blijvende samenwerking in
de na-corona toekomst!
Ik heb grote bewondering voor onze
leden, hun ouders en onze vrijwilligers die de afgelopen paar weken
heel gedisciplineerd alle aanwijzingen hebben opgevolgd.
Ik heb ook heel veel respect voor
de leden van onze vereniging, omdat ze ons trouw zijn gebleven en
nog steeds lid zijn. Zo komen we als
vereniging door deze moeilijke tijden
heen.
We blijven de hele zomer zo veel
als mogelijk gewoon voetballen en
trainen, gaan niet stoppen en als de
kantine dan open mag, kunnen we
elkaar ook weer echt ontmoeten (natuurlijk wel binnen de regels van de
1,5 meter-voetbalsamenleving!!!) op
ons ontmoetingspark.
Blijft allen gezond en in goede conditie.
Gerard Tenniglo,
voorzitter vv Victoria’28

Hartig taartje met een kaartje
Mis je ook je beste vriend, vriendin of
familie in deze moeilijke tijd? Of ken
je iemand in Enschede Zuid die wel
een gezonde maaltijd kan gebruiken?
Geef die persoon dan nu op voor een
“Hartig taartje met een kaartje”.

Deze actie is een initiatief van M-Pact,
SVEN (Incluzio Uitvoering Oost), studenten van studentenvereniging “Audentis et Virtutis” en Hogeschool Saxion. Samen willen ze bewoners van
Enschede Zuid de gelegenheid geven
om hun dierbaren en/of mensen in de
naaste omgeving te laten weten dat er
aan hen gedacht wordt.

Je kunt bij M-Pact kosteloos aan deze
actie meedoen en een hartige taart bestellen. De hartige taart wordt vervolgens met een leuk kaartje met je persoonlijke boodschap erop afgeleverd.
Deze hartige taartjes worden bereid
door vrijwilligers van het M-Pact Doe
mee Huis Stroinkslanden. Uiteraard
gebeurt de bereiding volledig volgens
de huidige coronarichtlijnen van het
RIVM.
Je kunt kiezen uit de volgende soorten:
1) Hartige taart met ham, courgette en
paprika
2) Hartige taart met tomaat, mozzarella en broccoli
3) 
Hartige taart met gehakt (rund),
champignon en rode ui
Bestel je ‘Hartig taartje met een
kaartje’ bij M-Pact via telefoon: 053
4323304.
Meer informatie ook via
www.m-pact.nl
Let op: de actie is (voorlopig) alleen
geldig in Enschede Zuid!

Lena & Carlijn wonen samen in een studentenhuis van ‘Audentis et Virtutis’.

Watertips voor een dorstige tuin!

Open: Maandag - Vrijdag: 9:00–18:00 uur Zaterdag: 9:00–17:00 uur Zondag: gesloten

Als je dorst hebt, moet je drinken. Hetzelfde geldt voor de planten in je tuin.
Wanneer de zomertemperaturen hoog
oplopen, is een flinke dosis water hét
redmiddel tegen droogte in de tuin.
Slaphangende planten, gele plekken in
het gazon… Het zijn symptomen van
droogtestress in je tuin. Toch is het niet
de bedoeling om in het wilde weg te
gaan sproeien, want dat kan voor meer
problemen zorgen.

Geef geen water in de volle zon.
Natte bladeren in de zon kunnen verbranden. Het ideale moment om te gieten is ‘s avonds of ‘s ochtends. De lucht
is dan vochtiger, waardoor de planten en
de grond het water beter kunnen opnemen.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

Je planten verkiezen regenwater
Wanneer mogelijk giet je je planten het
beste met regenwater. Het is 100% natuurlijk, en heel wat milieuvriendelijker
dan gieten met leidingwater. Plaats een
regenton onder het dak, zodat je via een
regenpijp in korte tijd veel water kan op-

vangen.

Giet niet elke dag, maar 2x per week
Elke dag een beetje water geven maakt
de wortels lui. Geef daarom liever 2x per
week veel water. Je planten worden er
sterker van, en schimmels krijgen minder kans om zich te ontwikkelen.
Hou rekening met de waterbehoefte
van je plant
Niet iedere plant heeft evenveel water
nodig. Giet dus vooral de planten die het
echt nodig hebben.
Planten die veel water nodig hebben,
zijn de nieuwe aanplantingen, planten in
potten of bakken, planten met grote bladeren, vijver- en oeverplanten, groente- en fruitplanten. Planten die weinig
water nodig hebben, zijn vetplanten,
mediterrane planten, bomen of struiken
met diepe wortels, planten met zilver- of
grijskleurige bladeren.
Tuinadvies nodig? Kom een keertje naar
ons groencentrum in Buurse! Bellen of
mailen mag natuurlijk ook!

Winkelcentrum Enschede Zuid deelt 400 verrassingspakketten uit aan cliënten van De Posten en Alifa!
Op woensdag 13 mei vulden de winkeliers van Winkelcentrum Enschede Zuid
in totaal 400 tassen met heerlijke verrassingen voor de cliënten van De Posten en Alifa. Want, het grote thuisblijven
is misschien voorbij, maar we zijn er nog
lang niet. Daarom zetten de winkeliers
zich in om ze een extra hart onder de
riem te steken.
Verrassingen voor De Posten en Alifa
Gerard Kirchjunger van Alifa is dolbij
met deze actie van de winkeliers van
Zuid: “Met deze pakketten gaan we heel
wat senioren in de wijk blij maken. Een
fantastisch initiatief!”
Ook Sandra Stockentree, van vakgroep
Welzijn van De Posten geeft aan dat de
pakketten zeer welkom zijn. “Wij hebben een heleboel cliënten die normaal
gesproken bij ons onder andere een
dagbesteding doen. Dat is voor sommigen hun hoogtepunt van de week en dat
valt nu weg. Met zo’n verrassingspakket
is het fijn om te zien dat er ook aan hen
wordt gedacht.”
Ook de eerste reacties van cliënten hebben we al mogen ontvangen: “Wat geweldig dat het winkelcentrum naar óns
toekomt! Een hartverwarmende actie!”
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Noaberschap op Zuid
De ondernemers van Winkelcentrum
Enschede vinden het belangrijk om zéker in deze tijd te laten zien dat we op
Zuid noabers zijn. Elkaar helpen als het
nodig is. Niet voor niets is hun slogan:
Samen maken we Zuid.
Over Winkelcentrum Enschede Zuid
Op Zuid vind je alles voor je dagelijkse
boodschappen. Naast de supermarkten,
boekenwinkels en kledingwinkels is er
ook een groot aanbod van verswinkels.
Uiteraard zijn er de nodige maatregelen
getroffen in het winkelcentrum, zodat jij
op anderhalve meter afstand veilig jouw
boodschappen in huis kunt halen. www.
wcenschedezuid.nl.
Persbericht
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Kinderopvang Columbus Junior

Centraal bureau: Twentepoort West 5, 7609 RD Almelo 088-234 74 00, info@columbusjunior.nl

We zijn er weer!
Nederland ging op slot. En daarmee onze vestigingen op
Stroinkslanden ook. Slechts de Kijkdoos in Enschede-Noord bleef
open als noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep. Om
dit te realiseren werd er snel geschakeld en gecommuniceerd.

Wat zijn de afspraken? Hoe zorgen we voor tijdige informatie?
Het laatste dat we wilden is nog meer verwarring zaaien in een
toch al verwarrende tijd. Gelukkig hebben we alle ouders op tijd
kunnen bereiken via ons ouderportaal.

Dankzij het digitale tijdperk waarin we leven konden medewerkers
contact blijven houden met ouders en kinderen via Skype of via de
telefoon. Dit was ontzettend welkom in de tijd van afstand houden.

Een bekend gezicht. Even een gesprekje. Even elkaar zien en horen.
Wederzijdse blijdschap vulde onze schermen. Het was ontzettend
fijn om op deze manier toch de verbinding met elkaar te houden.

11 mei 2020

We zijn weer open! Fijn, maar ook wel spannend en met een
berg aan extra regels en hygiënemaatregelen. Maar omdat
deze maatregelen betekenden dat wij alle kindjes weer
mochten verwelkomen, namen we deze natuurlijk voor lief.
Ook hier ontstonden creatieve oplossingen. Looproutes werden aangegeven met pijlen, hartjes op de
grond gaven aan waar ouders even konden wachten
en bij binnenkomst mochten kindjes zelf hun handjes wassen, of kregen daarbij hulp van een medewerker.
Wat ons betreft een goede start van de versoepeling. Nu kunnen we onze creativiteit weer inzetten op de werkvloer. En
daar worden we allemaal heel, heel blij van.

Tot ziens bij Columbus Junior!
Winkelcentrum Enschede Zuid deelt 400 gratis
verrassingspakketten uit aan cliënten van De Posten en Alifa!

misschien voorbij, maar we zijn er nog lang niet. Daarom zetten de winkeliers zich in om ze een extra
hart onder de riem te steken.
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Verrassingen voor De Posten en Alifa

Gerard Kirchjunger van Alifa is dolbij met deze actie van de winkeliers van Zuid: “Met deze pakketten
gaan we heel wat senioren in de wijk blij maken. Een fantastisch initiatief!”
Ook Sandra Stockentree, van vakgroep Welzijn van De Posten geeft aan dat de pakketten zeer
welkom zijn. “Wij hebben een heleboel cliënten die normaal gesproken bij ons onder andere een

dagbesteding doen. Dat is voor sommigen hun hoogtepunt van de week en dat valt nu weg. Met zo’n
verrassingspakket is het fijn om te zien dat er ook aan hen wordt gedacht.”
Ook de eerste reacties van cliënten hebben we al mogen ontvangen: "Wat geweldig dat het
winkelcentrum naar óns toekomt! Een hartverwarmende actie!"
Noaberschap op Zuid
De ondernemers van Winkelcentrum Enschede vinden het belangrijk om zéker in deze tijd te laten

zien dat we op Zuid noabers zijn. Elkaar helpen als het nodig is. Niet voor niets is hun slogan: Samen
maken we Zuid.
Over Winkelcentrum Enschede Zuid
Op Zuid vind je alles voor je dagelijkse boodschappen. Naast de supermarkten, boekenwinkels en

kledingwinkels is er ook een groot aanbod van verswinkels. Uiteraard zijn er de nodige maatregelen
getroffen in het winkelcentrum, zodat jij op anderhalve meter afstand veilig jouw boodschappen in
huis kunt halen.
www.wcenschedezuid.nl.

Zelf doen
Thuiswerken werd “het nieuwe normaal”. Maar de wens om
contact te houden bleef. Daardoor ontstond al snel de vraag:
hoe gaan we zorgen dat we de kinderen ook vanuit huis
activiteiten kunnen blijven aanbieden?

Op woensdag 13 mei vulden de winkeliers van Winkelcentrum Enschede Zuid in totaal 400 tassen met
heerlijke verrassingen voor de cliënten van De Posten en Alifa. Want, het grote thuisblijven is

CASHK
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Een uitdaging die veel creativiteit vroeg maar die onze pedagogisch medewerkers met beide handen aangrepen.
Met als resultaat een reeks filmpjes van knutselactiviteiten
(met kosteloos materiaal), beweeg- en
dansactiviteiten, muziek, liedjes en voorgelezen boekjes.
Op het Youtube-kanaal van Columbus Junior kun je een
aantal van deze filmpjes bekijken en gezellig meedoen!

Feest! Columbus Junior bestaat 20 jaar.
Op 1 mei mochten wij 20 kaarsjes uitblazen, want Columbus Junior is 20 jaar
geworden! Dat was wel even gek - zo in Coronatijd. Maar deze feestelijke
aangelegenheid mogen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
We gaan hier daarom ook zeker nog aandacht aan schenken komende tijd.

BENU Apotheek Stroinkslanden

ADRESSENLIJST

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

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

Gert Kel: Raadslid met werkschoenen aan!
Raadslid Gert Kel heeft ‘Enschede Zuid’ in zijn portefeuille. Daarnaast werkt
hij dagelijks als schoonmaker in Stroinkslanden. Tijd om eens nader kennis
te maken.

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

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben 55 jaar en heb zelf 11 jaar aan de Hekselbrink gewoond. Ik ben sinds
2 jaar raadslid voor Burger Belangen Enschede. Daarvoor was ik 4 jaar voorzitter van de partij. In 2019 was ik bovendien Stadsprins!
Mijn grote passie is grensrechter zijn bij FC Twente. Eerste bij de mannen,
maar sinds 8 jaar bij het vrouwenvoetbal. De vrouwen en de jeugd van FC
Twente trainen sinds kort weer op sportpark Het Diekman. Het is heel fijn om
daar weer terug te zijn.

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

U werkt ook als schoonmaker in Stroinkslanden. Wat houdt dat in?
Ik werk bij Willemsen Schoonmaak. Iedere ochtend begin ik om 5 uur bij
winkelcentrum Het Stroink. Ik doe mijn werk met veel plezier, maar ik erger
me dood aan al het illegaal gedumpte afval. Ik kom de gekste dingen tegen.
Gewoon huisafval, maar ook koelkasten en bankstellen. Men dumpt het afval
uiteraard buiten winkeltijden, want dan zijn er geen milieucoaches of handhavers in de buurt.
Maar het gebeurt niet alleen in Stroinkslanden. Het is ergernis nummer 1

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

Hoe ziet je werk als raadslid eruit?
Ik zet me met veel plezier in voor
Zuid. Het is de mooiste wijk van Enschede, maar er is ook het meeste
te doen. Zo ben ik begin dit jaar op
bezoek gegaan bij de bewoners van
de Lintveldebrink. In die straat was
de drugsoverlast erg groot. Ik heb
dat aangekaart in de stadsdeelcommissievergadering. Sindsdien zijn er

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 redactie: 
Jet Broekstra
Interviews en redactie: Marijke Kerkhof
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diverse drugsdealers opgepakt en
wietkwekerijen opgerold. En de bewoners merken verschil!
Ook ben ik bij de bewonerscommissie van de Hanenberglanden langs
geweest. Illegale onderverhuur is
daar een groot probleem. Ik heb van
hen een lijst met verdachte gevallen
gehad. Daar gaan we nu mee aan de
slag. Hanenberglanden wordt een
voorbeeldstraat voor de nieuwe aanpak.
Ook ben ik één van de initiatiefnemers van het plan om camera’s te
plaatsen bij de tunnels in Zuid. De
burgerwacht doet goed werk, maar
er is meer nodig. Binnenkort hebben
we daarover een gesprek met de
burgemeester.
Waar sta je voor als raadslid?
Kansarme mensen helpen. Er zijn
voor mensen en persoonlijk contact.
Op die manier kunnen we echt helpen. Ik ben echt TEGEN CRIMINALITEIT!! Ik ben helemaal klaar met die
figuren die vrouwen lastig vallen op
straat. Wel protesteren tegen racis-

me, maar zelf respect tonen voor de
medemens…. Ze mogen ze van mij
allemaal met harde hand voor eens
en altijd aanpakken.
Daarnaast moeten we echt meer
doen tegen de drugsoverlast. Alle
wijken hebben daar last van. We
moeten het met z’n allen keihard de
kop indrukken! Het kost de gemeente bovendien jaarlijks € 700.000 aan
methadonzorg voor de verslaafden.
Maar dat helpt niks als de we dealers
niet aanpakken. Dus blijf alsjeblieft
alles melden. Alleen samen kunnen
we zorgen voor veiligheid. We hebben iedereen nodig.
Melden kan bijvoorbeeld m.b.v. de
app ‘Slim melden Enschede’. Daar
kun je eenvoudig een probleem melden én daarna ook volgen wat er met
de melding gebeurt. Ik maak er zelf
ook vaak gebruik van om bijvoorbeeld mensen, die met klachten bij
mij komen, te helpen.
Nog een slotwoord?
Enschede Zuid is de mooiste wijk van
Enschede! Ik vind het heel bijzonder

dat er zo veel sociale verenigingen
actief zijn. Die sociale betrokkenheid
maak Enschede Zuid zo bijzonder!

Mooi weer? Lekker fietsen langs loakstenen!
Het is zomer. En een bijzondere zomer,
want veel mensen blijven thuis. Leuk
om dan eens een nieuwe route te fietsen. Voor wie graag fietst, is er nu een
gids met zes mooie themaroutes in en
om Enschede beschikbaar: de Markestenenroutes.
Vijf routes voeren langs de grenzen van
de vijf vroegere marken in wat nu de
gemeente Enschede is. De zesde route
gaat langs de buitengrenzen van alle vijf
de marken: Lonneker, Esmarke, Usselo, Twekkelo en Groot Driene. Veel van
de stenen vindt u in Enschede Zuid.
Maar wat zijn nu eigenlijk markestenen?
Een markesteen is een soort grenssteen, ‘loaksteen’ op z’n Twents. Dat
er stenen staan op de grens met Duitsland, heeft iedereen waarschijnlijk wel
eens gezien. Met hetzelfde doel wilden
de boeren van een marke hun gebied
afpalen en laten zien: tot hier mag ons
vee grazen, tot hier hakken wij hout en
steken wij turf. Marken zijn als het ware
voorlopers van de huidige gemeenten.
In en om Enschede hebben zo’n negentig markestenen gestaan. Maar toen
ze geen functie meer hadden, zijn er
heel wat verdwenen. De Loakstenencommissie van de Historische Sociëteit
Enschede-Lonneker (SHSEL) herstelt
oude stenen of plaatst vervangende
stenen. De commissie zorgt ervoor dat
het publiek deze stenen te zien krijgt,

o.a. door deze fietsroutes.
Het startpunt van vier van de markestenenroutes is de Viermarkenlinde, die in
het Abraham Ledeboerpark staat (aan
de Van Heeksbleeklaan). Die linde staat
letterlijk op het kruispunt van vier marken en omdat dat zo’n centrale plaats
is, heeft de Loakstenencommissie hier
een informatiepaneel geplaatst. Op dat
paneel zijn alle grenzen en grensstenen
in en om Enschede aangegeven: de
stenen op de grens met Duitsland, de
markestenen en de wigboldstenen (die
het gebied markeren waar in de middeleeuwen het stadsrecht gold). De routes
die langs de Zuidwijken voeren kunt u
natuurlijk op elk gewenst punt beginnen
en eindigen.
Twee gidsen met fietsroutes
De fietsgids Markestenenroutes is verkrijgbaar bij boekhandel Broekhuis
in Enschede en bij een aantal andere boekhandels, waar ook het blad ’n
Sliepsteen van de SHSEL te koop is.
De Grensstenenroute (ook voor op de
fiets) is verkrijgbaar bij toeristische informatiepunten (o.a. boekhandel Broekhuis en lunchcafé Stoet in de openbare
bibliotheek). De routes zijn ook te vinden op de website van de SHSEL: www.
shsel.nl/shsel/wandel-en-fietsroutes.
Hier zijn ook GPX-bestanden te vinden
om te gebruiken op een smartphone of
GPS-apparaat. Wist u dat u al voor €
15,90 per jaar lid bent van de Histori-

sche Sociëteit Enschede-Lonneker? U
krijgt dan 4x per jaar ‘n Sliepsteen, een
leuk blad met mooie verhalen over de
geschiedenis van Enschede en Lonneker.
De redactie van de krant geeft de eerste 3 belangstellenden een exemplaar
gratis. U kunt deze ophalen bij een van
de verkooppunten in Zuid: Bruna Zuid
(Wesselernering 2D) in Winkelcentrum
Enschede Zuid op de Wesselerbrink.

Buurtmaaltijden
Doe Mee Huis Stroinkshuis

Woensdag 24 Juni: Indische kipsmoor, groente en rijst
Vrijdag 26 Juni: Witlof Ham/kaas, puree en kip uit de oven
Woensdag 1 Juli: Indisch runderstoofpotje met rijst
Vrijdag 3 Juli: Aardappelen, broccoli en karbonade

lees verder op de volgende bladzijde

Colofon

de Stroinkslander
WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

in heel Enschede. Men zegt vaak:
“Kwam die 300 kg gratis maar weer
terug.” Maar het was nooit gratis! In
die tijd betaalden we allemaal een
hogere afvalstoffenheffing. Nu mag
je minder afval ‘gratis storten’, maar
betalen we per saldo ook minder.
Het motto is nu: ‘de vervuiler betaalt.’
Maar omdat het illegaal gedumpte
afval wel opgeruimd moet worden,
worden die kosten weer doorberekend en is de afvalscheider de dupe.
Er is wel goed nieuws! Binnenkort
start er op drie plaatsen in Enschede een proef met camera’s. Hopelijk
kunnen we zo de vervuilers op heterdaad betrappen!

Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982

THUISZORG
• J.A.J. Hannink-Monnikhof
Weeminklanden 13
Tel. 053 4331297
• Het Veldhof – Woonzorg Nederland
Vasterlanden 1-59
Tel. 088 9210330

Juni 2020

Woensdag 8 Juli: Indische gehaktballetjes, rijst en groente

Vrijdag 10 Juli: Geb. aardappel, boontjes in spek, schnitzel
Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Jet
Broekstra, Marijke Kerkhof, Bert Bennink

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 2 september 2020

Afhaalpunten wijkkranten:
WC Stroinkslanden, Primera, Tankstation WC Stroink

De volgende krant verschijnt op:
woensdag 16 september 2020

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

Iedere woensdag tussen 16.00 en 19.30 en vrijdag tussen
12.00 en 17.00 kun je een heerlijke maaltijd bij ons afhalen
voor maar €5,- per maaltijd.
*** Bezorgen kan ook voor €1,- per bestelling ***

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

U kunt telefonisch uw maaltijd bestellen via:
053-8515248 / 06-16714456
Foto: Loakstenencommissie

Volg ons op

en blijf op de hoogte van de maaltijden.
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HET WINKELCENTRUM
WORDT PRACHTIG!!

Foto’s door: Studio Hanneke
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Elzinga
BLIJF OP DE HOOGTE VIA: WINKELCENTRUMHETSTROINK.NL
OF LIKE ‘WINKELCENTRUM HET STROINK’ OP FACEBOOK!

DE STROINK-WINKELIERS STAAN VOOR JE KLAAR!

