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Aannemer AKOR
levert winkelcentrum
Het Stroink op

Op maandag 1 maart jl. heeft bouwbedrijf
AKOR uit Rijssen winkelcentrum Het Stroink
officieel opgeleverd aan eigenaar WPRI uit Amsterdam. Daarmee kwam symbolisch een einde aan de bijna anderhalf jaar durende operatie
waarin het winkelcentrum werd uitgebreid én
een complete metamorfose onderging.
“Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd
project”, stelt managing partner Roderik Lüschen
van WP Retail Invest. “AKOR heeft de afgelopen
anderhalf jaar – gedurende de openingstijden van
de winkels – het hele winkelcentrum ingrijpend verbouwd. Dat was een enorm pittige klus, die AKOR
op een zeer professionele manier heeft uitgevoerd
waarbij alles op alles is gezet om de overlast tot
een minimum te beperken. We zijn ook zeer tevreden met het resultaat. Ik denk dat we gerust mogen stellen dat Het Stroink nu één van de mooiste
wijkwinkelcentra van Enschede is!”
Puntjes op de i
Ondanks de overdracht is het winkelcentrum nog
niet helemaal klaar. Lüschen: “Klopt, er moeten
nog wat werkzaamheden worden uitgevoerd die
een beetje vertraging hebben opgelopen, zoals het
plaatsen van enkele winkelpuien in de hoek naast
de ALDI. En zoals altijd zijn er hier en daar nog wat
opleverpuntjes die moeten worden opgelost, maar
dat zijn dan ook echt de laatste puntjes op de i.”
Infra-aannemer NTP is deze maand nog bezig met
het afronden van de laatste werkzaamheden buiten, zoals de aanleg van de laatste parkeerplaatsen rondom de fietsenzaak. Naar verwachting zal
- lees verder op pagina 2 Felicitaties van Roderik Lüschen (WPRI) voor
ondernemer Remco van der Weide (De Viszaak)

Stroinkslanden is een echte bloemkoolwijk
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Stroink Boys

De FC Twente Cup 2021 is inmiddels ruim een
maand bezig. De officiële opening werd vanwege
de sneeuw en de coronamaatregelen verplaatst
naar maandag 15 februari. Geen groots evenement in de Grolsch Veste, maar voor ieder team
was er een persoonlijk bezoek van een medewerker FC Twente Scoren in de Wijk. Ieder team
kreeg een tas met materialen om te gebruiken bij
de trainingen en de activiteiten.
Buurtbijdrage
De Stroink Boys zijn begin februari gelijk van start
gegaan met de buurtbijdrage. Trainer Danny Girjasing: “Wij hebben met ons team de Stroink Boys
het Smileyveld schoongemaakt en de crossbaan
klaar gemaakt voor gebruik. We waren met ons
hele team aanwezig! Frans van Triest van Smiley
Stroinkslanden vertelde wat er moest gebeuren.
We zijn begonnen met een ronde over het terrein
om te zien wat er precies moest gebeuren. Daarna zijn we meteen aan de slag gegaan. Ik heb
het team verdeeld in drie groepen: twee jongens
gingen het vuilnis opruimen, twee jongens gingen
de bosjes harken en de andere vijf jongens hebben zich op de crossbaan gestort. Het ging super
goed en we hebben alles af gekregen. Het team
was erg enthousiast. Sommige jongens hebben
hier ook veel van geleerd. We hebben ons na het
schoonmaken nog even lekker uitgeleefd op het
voetbalveld.”
Trainingen
Op woensdag 17 februari was het tijd voor de
eerste training voor de Stroink Boys. Danny: “We

Interview met de wijkregisseurs in Zuid
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waren met 7 van de 9 spelers. We begonnen met
een warming up, daarna hebben we een passoefening gedaan en toen zijn we gaan afwerken op
onze keeper Deniz. Alleen hadden de jongens
die mochten afwerken een groot probleem, want
Deniz was niet te passeren! Uiteindelijk hebben
we de training afgesloten met een partij 6 versus
6 samen met kinderen die bij het Smileyveld aan
het voetballen waren!”
Op woensdag 24 februari was de tweede training.
Die training was bij voetbalvereniging U.D.I. Danny: “Waarom bij Udi? Omdat ik daar trainer ben
en veel spelers in dit elftal daar ook spelen. Bij
UDI konden we gebruik maken van een veld met
twee kleine goals om een grote partij op te spelen
en om verschillende afwerkvormen op te doen.
Ook hebben we veel samenwerkingsoefeningen
gedaan, aangezien we met zijn allen het toernooi
moeten spelen en dat toernooi vooral over ‘samen’ gaat! Belangrijkste is dat je van elkaar dingen accepteert ook als je in een team speelt met
zulke verschillende stijlen qua spel!”
Een geslaagde maand
Danny: “Op 26 februari was Twente in de mix.
Een livestream van 3 uur lang vanuit de Grolsch
Veste door drie verschillende dj’s. Daar hebben
wij natuurlijk ook aan meegedaan en hebben allemaal foto’s moeten verzamelen als bewijs voor
punten.
Kortom onze maand februari is erg geslaagd. We
hebben al 123 punten en staan dus bovenaan in
de wedstrijd. We zijn dus goed op weg naar de
200 punten, die we minimaal moeten halen!”

- vervolg van pagina 1 -

dit werk eind maart worden afgerond, waarna Het Stroink weer volledig bereikbaar en geopend is.”
Binnenkort in Het Stroink: De Viszaak
Op de hoek naast Restaria Het Stroink wordt sinds enkele weken hard gewerkt aan de inrichting van De Viszaak. De afgelopen jaren opende ondernemer Remco van der Weide al met veel succes twee filialen van De Viszaak in Miro Center in Enschede en winkelcentrum Colmschate in Deventer.
Nu komt een lekker visje van De Viszaak dus ook voor de inwoners van
Stroinkslanden binnen handbereik. Het is de bedoeling dat De Viszaak zijn
deuren opent op Goede Vrijdag (2 april a.s.) om 09.00 uur.
Nog geen feestelijke opening
Normaal gesproken zou de opening van Het Stroink zijn ingeluid met de nodige feestelijkheden, maar daar kan volgens Lüschen vanwege de huidige
coronamaatregelen helaas geen sprake van zijn. “Wat ons betreft komt zo’n
feestelijke opening er op een later tijdstip zeker wel, maar daar moeten we
helaas nog even geduld voor hebben”, aldus Lüschen.

Nieuw: Facebookpagina:
Stroinkslander
Sinds vorige maand heeft uw wijkkrant, de Stroinkslander, ook een
Facebookpagina: Stroinkslander. De
link is: www.facebook.com/groups/
stroinkslander

Op deze pagina kunt u alles kwijt
over uw eigen wijk: oproepen, mededelingen, acties, complimenten, evenementen, nieuwtjes, kritiek en noem
maar op. U kunt uw buurt- en wijkgenoten oproepen om lid te worden van
deze openbare Facebook-pagina,
om zo ook de wijk hopelijk nog weer
een stukje mooier te maken. Er zijn
wel een paar fatsoensregels, maar

dat is vanzelfsprekend. Hoe meer
mensen meedoen hoe meer mensen
u bereikt met uw boodschap.
We willen zoveel mogelijk inwoners
betrekken bij het wel en wee van
uw eigen wijk en u hiermee ook een
laagdrempelige en volwaardige stem
geven. Laat zien waar u mee bezig
bent, deel mooie plaatjes van uw
groene wijk, kondig evenementen
aan. Plaats interessante berichten
met mooie foto’s op uw Facebook
pagina Stroinkslander en kom met
nog meer wijk- en buurtgenoten in
contact!

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

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

Uitvaartzorg door Marion Bollongino

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

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES

Vraag een gratis waardebepaling
van uw woning aan!

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

Het ANWB-Fonds heeft de aanleg van een dementievriendelijke oversteekplaats in de buurt de Posten in Enschede uitgeroepen tot het
mooiste maatschappelijke project van de provincie Overijssel. De initiatiefnemers ontvingen tijdens een digitale bijeenkomst een cheque van
€ 10.000 voor hun project.
Online prijsuitreiking
Vanuit het ANWB Reizen Theater in Hoofddorp was de prijsuitreiking via
een livestream te volgen. Marga de Jager, voorzitter van het ANWB-Fonds:
“We zijn blij dat we op deze manier toch alle winnaars van alle provincies in
het zonnetje kunnen zetten! Het ANWB-Fonds reikt nu voor het derde jaar
€ 10.000 uit aan het beste project per provincie. We kregen dit jaar 172
aanmeldingen! In het najaar mocht iedereen in Nederland stemmen op zijn
of haar favoriet. Een totaal van 46.317 Nederlanders heeft meegestemd. Zo
ontstond er per provincie een top 3.”

Ongeacht waar u bent verzekerd

Samenspraak

De dementievriendelijke oversteek
heeft gewonnen!

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Stroinkslanden

Overijssel
Tijdens de livestream werden vervolgens per provincie de winnaars bekend
gemaakt. De jury: “In Overijssel heeft de dementievriendelijke oversteek gewonnen. Als jury vinden we het bijzonder om te zien hoeveel vrijwilligers bij
het project betrokken zijn. Er is veel draagvlak in de wijk. Het is een innovatief project en het zal veel impact op het verkeer en de wijk hebben. Kortom
het past perfect bij het thema verkeersveiligheid!”
Ank Braspenning van onze buurt De Posten: “We zijn ontzettend blij en trots
met deze prijs. Ik wil dan ook iedereen bedanken, zoals de wijkraad, de bewoners in de buurt en natuurlijk de gemeente.”
Wijkraad
Een belangrijke partner en vertegenwoordiger van de bewoners is de
Wijkraad van de Wesselerbrink. Agnes van Baal: “In de wijkraad waren we
erg enthousiast over dit project. Na overleg hebben we besloten om ook
€ 10.000 aan dit project bij te dragen. Wij willen tenslotte ook dat de wijk voor
iedereen mooier en veiliger wordt.”
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Stroinkslanden bloemkoolwijk

Stroinkslanden is een typische
bloemkoolwijk uit de jaren ’70.
Deze wijken worden gekenmerkt
door kronkelende paden en hofjes,
waardoor ze van bovenaf gezien
op een bloemkool lijken. De wijk is
vernoemd naar Erve ’t Stroink, dat
bij de aanleg van de wijk bewaard
is gebleven.

Stroinkslanden is gebouwd om aan
de groeiende bevolking van Enschede woonruimte te bieden. In
1960 werd door het bureau van Samuel Joshua van Embden een uitbreidingsplan voor Enschede ontworpen, met daarin de aanleg van
drie nieuwe woonwijken aan de
zuidkant van de stad. Stroinkslanden was één van deze wijken.
De wijk is tussen 1971 en 1984 in
meerdere fasen aangelegd. Gestart werd met de wijk ‘zuid’, gelegen langs de Broekheurnerring en
de Knalhutteweg. Dit deel van de
wijk is gebouwd in opdracht van
De Volkswoning, naar een ontwerp
van het bureau voor architectuur
en stedenbouw Van Tijen, Boom,
Posno en Van Randen uit Rotterdam. De wijk werd gebouwd volgens nieuwe stedenbouwkundige
opvattingen, die een reactie waren
op de rechtlijnige en grootschalige woonwijken die na de oorlog
zijn gebouwd. Met de introductie
van kronkelige straten en woonerven wilde men ontmoeting, menging, variatie en kleinschaligheid
bewerkstelligen.
Stroinkslanden
kreeg naast deze gevarieerde
straataanleg, een speelse afwisseling van woningtypes, waaronder
drive-in woningen, rijenwoningen,
galerijflats, en hoogbouwflats. Ook
werden in de wijk parkeerpleinen,
groenzones en voorzieningen aangelegd, waaronder een winkelcentrum, basisscholen, sporthal, wandelpark, stadsbus, en wijkcentrum.
Stroinkslanden Noord is qua oppervlakte een stuk groter dan zuid en
is opgedeeld in de gebieden ‘oost’
en ‘west’. Deze wijk is tot stand

gekomen door een samenwerking
van de gemeente Enschede met
het bouwnijverheidbedrijf Van Egteren. De wijk wordt in het zuiden
begrensd door de Zuid Esmarkerrondweg en in het noorden door de
Tijplaatsweg en heeft een minder
kronkelige structuur dan ‘zuid’. In
het gebied stonden verschillende
villa’s, die bij de aanleg van de wijk
gespaard zijn gebleven. In deze
wijk zijn onder meer bungalows,
patiowoningen en vrijgezellenflats
gebouwd.
In Stroinkslanden Zuid zijn in totaal
2075 woningen gebouwd, in Noordoost 1379 en in noordwest 937.
Hiervan bestaat ongeveer 75% uit
laagbouw en 25% uit hoogbouw.
Het jongste deel van Stroinkslanden ligt langs de noordrand, tegen
de A35 en langs de oostzijde. Hier
overheersen twee-onder-eenkappers en in het uiterste oosten van
de wijk vrij liggende villa’s. In de
wijk zijn veel oude houtwallen terug te vinden, die groene buffers
vormen tussen de straten De wijk
wordt in het zuiden begrensd door
het landgoed het Smalenbroek,
met bossen, beekjes, een park en
stukken oud coulisselandschap.
Na jaren van verloedering is eind
jaren ’90 gestart met renovatieen vernieuwingswerkzaamheden
van de wijk. Onderdeel van deze
werkzaamheden is een nieuw wijkcentrum in Zuid, met daarin een
‘brede school’. Onder de naam
‘Stroinkslanden 2015’ zijn er door
de gemeente Enschede en woningcorporatie De Woonplaats verschillende projecten gestart om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren.
Het uiteindelijke doel is om van
Stroinkslanden de ‘avontuurlijkste
wijk van Enschede’ te maken. Een
nieuwe groen- en waterstructuur,
spannende speelplekken, culturele
variatie, veiligheid, noaberschap,
goed onderwijs en kansen voor
zelfontplooiing zijn hierbij speerpunten.

Bron: www.architectuurgidsenschede.nl. Foto: Google Earth

Column
Smileyveld Stroinkslanden

Hallo allemaal,
Op ons Smileyveld is het nog altijd
stil. Door de coronamaatregelen
kunnen we nog steeds geen activiteiten organiseren. Gelukkig wordt
er wel volop gespeeld door kinderen uit de buurt. Dus echt stil is het
gelukkig niet. Achter de schermen
zijn we wel bezig om leuke dingen te
bedenken én om het Smileyveld nog
leuker te maken.
Robin’s Wood
Zoals in De Stroinkslander al te lezen
was, staan er een aantal grote onderhoudsplannen op stapel voor het
Smileyterrein. Een eerste stap is het
verwezenlijken van een mooie speelgelegenheid in het Robin’s Wood
rondom de huidige speelheuvel.
Vanaf 22 februari wordt er druk gewerkt aan de realisatie daarvan. Hoe
het er uiteindelijk uit zal gaan zien,
dat houden we nog even ‘geheim’.
Maar dat het er binnenkort prachtig uit zal gaan zien, dat is zeker! Wij

houden u op de hoogte van de ontwikkelingen,
Hartenpost Valentijnseditie
Niet alleen op het terrein worden de
handen uit de mouwen gestoken...
Na een oproep van M-Pact met een
actie voor Valentijn werden op de afdeling creatief meteen de wol en de
naalden weer uit de vakken gehaald
en ontstonden er in redelijk korte
tijd honderden prachtige creaties...
Echt top gedaan dames en bedankt
Albert Heijn Stroinkslanden voor de
heerlijke aanvulling!
Vanaf donderdag 11 maart organiseren we samen met Sportaal elke
donderdag een sportieve activiteit
bij ons op het Smileyveld. Dus heb je
zin om samen lekker te gaan bewegen en om samen lol te maken, doe
dan mee op donderdagmiddag. Let
wel op: het gaat alleen door als het
mooi weer is!
Hopelijk tot snel!
Groetjes, Team Smiley

Maart 2021 voor heel
nieuws
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We zijn het gezicht van de ‘gemeente’ in uw wijk
“Wat sowieso belangrijk is, is dat we het niet alleen doen. We doen het samen met gemeentelijke collega’s. En natuurlijk samen én voor de
bewoners van Zuid. We werken dag in, dag uit
samen met alle betrokken partners om Enschede
Zuid nog mooier en leuker te maken dan Zuid nu
al is,” vertelt Just Boeke, wijkregisseur Wesselerbrink, enthousiast.
Sinds 1 februari heeft iedere wijk in Enschede
Zuid een nieuwe wijkregisseur gekregen. Maar
wie zijn die wijkregisseurs? Wat is een wijkregisseur en wat doet hij/zij? Tijd voor uw redacteur om
tijdens een online sessie kennis met ze te maken.

Bel voor een afspraak met:
053 476 81 91

Cécile IJsseldijk
Cécile is sinds 1 februari begonnen als wijkregisseur met als aandachtsgebied Helmerhoek. “Ik
vind het leuk om met zo veel verschillende partijen samen te werken. Soms zijn er wel meningsverschillen en dat kan lastig zijn. Maar we hebben
allemaal hetzelfde doel: zo prettig mogelijk wonen in de eigen wijk in Enschede. Iedereen kan
en moet daar zijn eigen rol in spelen. Daar wil ik
graag bij helpen.”

vragen, ideeën en problemen komen voorbij.”

Just Boeke
“Ik werk net als Dennis al een paar jaar in Zuid. Ik
ben nu de wijkregisseur in Wesselerbrink. Wat ik
zo leuk vind aan mijn werk? Dat we samen kunnen zorgen voor concrete resultaten én duidelijkheid. Soms is het best lastig om oplossingen
te vinden die rekening houden met alle verschillende belangen van de politiek, het college en de
inwoners. Maar dat is ook juist wat mijn werk zo
leuk en belangrijk maakt.”
Wat is een wijkregisseur?
Dennis: “Eigenlijk zijn we vooral regelaars. Wij
zijn de verbinding tussen de gemeente, de inwoners en partners. Als er een vraag is, gaan wij de
juiste personen erbij zoeken om samen een antwoord te vinden. Wij weten natuurlijk veel, maar
hebben niet overal verstand van.”
Just: “Stel er is bijvoorbeeld een aanrijding in de
wijk. Dan gaat de politie daar naartoe. Maar als
daarna onrust in de wijk ontstaat, gaan wij met de
betrokken partijen kijken wat er nodig is om dat
op te lossen. En zorgen we dat iedereen daar op
een goede manier bij betrokken wordt.

2 verpakkingen à 36-56 stuks
of 250-500 gram

1+1

GRATIS

*

JUMBO KOELVERSE
GROENTE, GESNEDEN
WITTE CHAMPIGNONS OF
DUOPAK AARDAPPELEN
2 verpakkingen broccoli- of bloemkoolroosjes,
bloemkool/broccoli roosjes mix, spitskool,
groentemix, pompoenblokjes, snijbonen, prei
of geschoonde spruitjes à 400 gram, gesneden
witte champignons à 250 gram of duopak
aardappelschijfjes/krieltjes à 2x 350 gram
a3,16 - a4,98

2 VOOR

3.–

GRAND SUD OF
J.P. CHENET WIJNEN
Land van herkomst: Frankrijk
2 flessen à 750-1000 ml
a9,98 - a11,98

2 VOOR
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Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 23 maart 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.

Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

Wesselernering 21

Kun je een voorbeeld geven van zo’n gebeurtenis?
Dennis: “Nou bijvoorbeeld de fietstunnels. Die
vinden veel inwoners onveilig. En laatst is een
meisje van haar scooter beroofd. Dan gaan we
met betrokken inwoners en de tunnelwacht in gesprek. Wat denken en voelen zij? Wat zou een
oplossing kunnen zijn? Inmiddels hebben we
samen al veel bereikt. De verlichting bij de tunnels is aangepast en er is flink gesnoeid, zodat
alles en iedereen goed zichtbaar is. Dat scheelt
al veel. Daarnaast willen de inwoners ook graag
cameratoezicht. Maar dat is een ingewikkeld juridisch proces. Als wijkregisseur vertellen wij hoe
dat proces gaat en zorgen we voor duidelijkheid.”
Just: “Een ander voorbeeld is overlast van hangjongeren. We zijn met betrokken partijen gaan
praten. We vragen ook altijd wat de mensen zelf
zouden willen of kunnen. Mensen hebben zelf namelijk vaak al goede ideeën of initiatieven. In het
geval van de hangjongeren gaan mensen die ’s
avonds hun hond uitlaten met die jongeren een
praatje maken. Zo voelen ze zich gezien en gehoord en is er een soort toezicht.
Jullie hadden het eerder over Stadsdeelmanagement Zuid. Kunnen jullie uitleggen wat
dat inhoudt?
Cécile: “Het stadsdeelmanagement is een team,
dat voor een bepaald deel van de stad werkt. We
willen allemaal zo veilig, leuk en mooi mogelijk
wonen. Daar helpen wij bij.
Just: “Stadsdeelmanagement Zuid bestaat uit nu
acht mensen. Samen met onze andere collega’s
bij de gemeente en met iedereen in de wijken,
zoals de woningcorporaties, de politie, welzijnsinstellingen en scholen zorgen we dat het in Zuid
fijn wonen is.

U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-91

JUMBO
SNELFILTERMALING
OF KOFFIEPADS

in deze krant vinden. Maar een deel van ons werk
is ook om juist dingen die gewoon gebeuren aan
te pakken.”

Dennis de Heusden
“Als wijkregisseurs maken we deel uit van Stadsdeelmanagement Zuid. Ik vind het mooie aan
mijn werk dat alles waar inwoners mee te maken
krijgen in de wijk samen komt. Of het nu gaat om
onderwijs, zorg, veiligheid of duurzaamheid, alles
komt aan de orde. Samen proberen we de wijk
mooier en leefbaarder te maken.
Ik ben nu al ruim twee jaar wijkregisseur in Zuid.
Eerst in de Helmerhoek en nu in Stroinkslanden.
Daarvoor werkte ik in het ‘sociale domein’. Ik hielp
mensen vooral met zorgvragen. Nu houd ik me
met veel meer thema’s bezig. Dat vind ik ook zo
mooi aan mijn baan. De éne dag heb ik een gesprek met een aantal inwoners of met een bewonersinitiatief. Een andere dag werk ik met instanties als woningbouwverenigingen of scholen aan
de oplossing van woonoverlast of het vergroten
van opvoedvaardigheden van ouders. Maar ook
vergaderingen met mijn collega’s bij de gemeente
horen bij mijn werk. Kortom allerlei verschillende

Het gebeurt bijvoorbeeld ook dat een groep bewoners een concreet idee heeft bij een stuk grond
of gebouw in de wijk. Wij gaan dan in gesprek
met deze groep en het vastgoedbedrijf van de gemeente om te bepalen wat wel en niet mogelijk is.
Als bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat het niet
kan, dan gaan we dat ook uitleggen.”
Wat betekent dat regelen in de praktijk?
“Als wijkregisseur werken we voor de gemeente.
We hebben contact met de stadsdeelwethouder
en met de raadsleden van Zuid. Als er mededelingen zijn, vertelt één van ons die in de vergadering van de stadsdeelcommissie. Maar we halen
bijvoorbeeld ook een collega naar de vergadering
om iets uit te leggen. In januari was er bijvoorbeeld
iemand om te vertellen over de rattenbestrijding,”
legt Just uit. Dennis vult aan: “We hebben een
agenda of plan met geplande activiteiten. In de
‘Agenda van Zuid’ laten we aan iedereen zien wat
we samen bereikt hebben. Die agenda kun je ook

Samenstelling Stadsdeelmanagement
Timo Keuken: stadsdeelmanager
Just Boeke: wijkregisseur Wesselerbrink
Cécile IJsseldijk: wijkregisseur Helmerhoek
Dennis de Heusden: wijkregisseur Stroinkslanden
Joske Pothof: coördinator Jeugd
Saskia van Dijk: adviseur buurtinitiatieven
Leon Haghuis: beheerder kinderboerderij De
Wesseler
Miriam Zwartbroek: managementassistent
Willen jullie tot slot nog iets tegen de lezers
en/of inwoners zeggen?
Just: “Als u na het lezen van dit artikel een vraag
heeft, stel die dan gerust. Bijvoorbeeld over veiligheid in uw straat, ontwikkelingen in het buitengebied of het wijkcentrum.”
Cécile: “Heeft een idee waardoor Zuid mooier,
slimmer of beter wordt? Dan horen we dat graag!”
Dennis: “We kunnen natuurlijk niet alles gelijk
oplossen. We zijn geen superhelden. Maar we
gaan graag aan de slag om samen een mooie
oplossing te bedenken én uit te voeren. Nog een
tip: we zijn niet voor meldingen over een losse
stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal. Daarvoor
moet u bij de wijkbeheerder zijn. Maar wij kunnen
u dan natuurlijk wel met de wijkbeheerder in contact brengen, want wij zijn de regelaars in Zuid!”

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

Januari 2021
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Kosteloos naar een gezondere leefstijl
Stap voor stap naar

n
een gezonder leve

Hoe werkt het?
De Beweegmakelaar van Sportaal gaat met je in
gesprek over de motivatie voor een leefstijlprogramma en vraagt of er nog andere problemen
zijn bijvoorbeeld met geld of werk. Vervolgens
krijg je de juiste hulp, dit kan een leefstijlprogramma zijn. Het programma heet de Gecombineerde
Leefstijl Interventie, of afgekort GLI genoemd. De
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Wintergames in de krokusvakantie

Sportaal, Menzis en Gemeente Enschede slaan handen ineen om inwoners te
stimuleren om gezonder te gaan leven
Een goede gezondheid is belangrijk, nu meer dan
ooit. In menig praatprogramma wordt aandacht
besteed aan het onderwerp ‘gezonde leefstijl’. Iedereen wil fit worden, alleen is dat niet altijd even
makkelijk. Goed in je vel zitten, is niet vanzelfsprekend. Gezond eten, bewegen en met elkaar
hierover praten helpt je om je beter te voelen.
Sportaal, Menzis en Gemeente Enschede zijn de
samenwerking aangegaan zodat mensen uit Enschede kosteloos een eerste stap kunnen zetten
naar een gezonder leven.

Maart 2021

GLI wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en je betaalt ook geen eigen risico. Tijdens
het programma leer je hoe je gezond eet en beter
slaapt. Je kunt ook samen met anderen bewegen onder begeleiding van de Beweegmakelaar,
waardoor je ervaart dat bewegen best leuk is.
Twee jaar lang word je begeleid door een leefstijlcoach, hierna weet je hoe je gezonder kunt leven
en hoe je dit kan blijven volhouden.
‘Als ik het kan, kan jij het ook’
Onder het motto ´Als ik het kan, kan jij het ook´
start begin maart een campagne. Zet (gratis) de
eerste stap naar een gezonder leven door een
afspraak te maken met de Beweegmakelaar. De
campagne richt zich in eerste instantie op mensen met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op www.sportaal.nl/gezonderleven. Geef je
op via www.sportaal.nl/gezonderleven of bel op
werkdagen naar 053 – 48 88 902

Tijdens de krokusvakantie organiseerde Alifa wintergames in Enschede Zuid. Mario Delogu, jongerenwerker: “Het was al lang geleden dat
er activiteiten voor kinderen waren.
We zijn blij dat we nu in de vakantie
weer wat konden doen. Het was niet
alleen leuk voor de kinderen. Wijzelf
hebben er ook weer van genoten!”
Op drie locaties werden de wintergames georganiseerd. Op maandag
bij vv. Victoria ’28, op woensdag
bij het Cruyff court Karim al Ahmadi (naast speeltuin Tuindorp) en tot
slot op vrijdag bij het Cruyffcourt bij
Smiley Stroinkslanden. Op dinsdag
23 februari was er ook nog een speciale meidendag bij FC Aramea.

Mario: “Per dag deden er zo’n 20-25
kinderen mee. De meesten waren
tussen de 10-14 jaar. Eigenlijk waren ze allemaal blij om mee te doen.
Samen met Sportaal hebben we
verschillende activiteiten georganiseerd. Zij zorgen bijvoorbeeld voor
BubbleBal en lasergaming. We hebben ook iemand ingehuurd om een
basisles kickboksen te geven. Daarnaast heeft een personal trainer een
bootcamp georganiseerd. Dat was
erg leuk. Hij liet de kinderen flink opdrukken. Die trainer was trouwens
ooit één ‘van mijn jongeren uit de
wijk’. Dat is extra leuk.”
Mario: “Eigenlijk waren er alleen
maar blije gezichten. Het was leuk
om te doen. En wat hebben we geboft met het weer!”

Doe mee, voel je fitter en meer ontspannen!

Kijk voor meer informatie op sportaal.nl/gezonderleven

De Beweegmakelaar wordt
mede mogelijk gemaakt door...

Naschoolse activiteiten voor
kinderen gaan toch door

Voor basisschoolkinderen in Enschede gaan er toch naschoolse activiteiten plaatsvinden. Deze leuke activiteiten spelen zich af in verschillende wijken in Enschede. Maximaal 30 kinderen kunnen meedoen, daarom is het ook verplicht om je aan te melden.
Let wel op: bij regen gaan de activiteiten niet door! Het aanmelden voor de activiteiten
kan via enschedeactief.nl.

Help Sjors met het kiezen
van zijn sport

Wat een sportaanbod is er in Enschede, Sjors Sportief weet niet
wat hij moet kiezen en schakelt de hulp in van alle basisschoolkinderen! Door het oplossen van de Escape Room komt er een
code waarmee de kinderen Sjors Sportief kunnen vertellen welke sport hij moet kiezen!

Nieuwbouw toiletgebouwen
recreatiepark Het Rutbeek
De laatste maanden is er hard gewerkt bij recreatiepark Het Rutbeek.
Deze winter worden twee toiletgebouwen vervangen en volgend jaar
zijn de andere twee aan de beurt.
De voorbereidingen zijn door Regio
Twente al in 2020 begonnen. Regio
Twente is het samenwerkingsverband van 14 Twentse gemeenten
en de eigenaar van Het Rutbeek,
Het Hulsbeek en Het Lageveld.
Nieuwbouw toiletgebouwen
De oude toiletgebouwen zijn gebouwd in de jaren ’70. Ze dienden
toen o.a. ook als EHBO/Kiosk. Eén
toiletgebouw (Groen) werd in 2009
al vervangen. De nieuwe gebouwen
zullen alleen als toiletgebouw dienen. Ze zijn ontworpen door BCT
Architecten uit Enschede. Bij het
ontwerp is rekening gehouden met
de verschillende doelgroepen. Alle
gebouwen krijgen daarom een mindervalidentoilet met daarin ook een
verschoontafel voor kleine kinderen.
De gebouwen krijgen allemaal een
eigen kleur. Zo is het bijvoorbeeld
voor hulpverleners makkelijker om
bij een noodgeval snel ter plaatse te
komen.
De gebouwen worden zoveel mo-

gelijk opgebouwd uit duurzame
en vandaalbestendige materialen.
Ook worden de hygiëne, riolering
en beveiliging verbeterd. De toiletgebouwen worden m.b.v. prefab
goedkoper en sneller gebouwd. De
daken krijgen groot formaat vlakke betonnen dakpannen met vaste
dakramen voor extra daglicht. Aannemingsbedrijf Steggink uit Reutum voert samen met parkmanager
van Het Rutbeek dhr G. Wijlens de
werkzaamheden uit.
Wegens verbouwing geopend
Het Rutbeek blijft gewoon open. De
vervangen van de toiletgebouwen
Paars en Blauw is al vergevorderd.
Tijdens de bouwfase (januari t/m
maart 2021) is het parkeerterrein
P1 Jacobsrietweg tijdelijk gesloten.
Bezoekers van Het Rutbeek kunnen
dan alleen op parkeerplaats P3 Blikkersmaatweg. Parkeertickets zijn
dan alleen verkrijgbaar bij het Rode
toiletgebouw nabij parkeerplaats P3
of bij het Groene toiletgebouw nabij
de Waterskibaan.
De toiletgebouwen moeten aan het
begin van het nieuwe zwemseizoen
(begin april 2021) klaar zijn voor gebruik.

Sjors Sportief is het sportieve deel van Sjors Sportief & Sjors
Creatief, het sport- en cultuurkennismakingsproject voor alle kinderen van de basisschool. Middels een aantal kennismakingslessen kunnen kinderen ontdekken welke sport of culturele activiteit het beste bij hen past. Sjors Sportief wil zelf ook weer lekker
gaan sporten, maar het is moeilijk kiezen tussen al dat sportaanbod! Als kinderen de goede sport hebben ontdekt, is er ook nog
een prijsvraag waarbij de kinderen een leuke, sportieve prijs mee
kunnen winnen!

SPORT

BLIJF SPORTEN, BLIJF GEZOND

PLEZIER
AANMELDEN
HT
VERPLIC

Naschoolse Activiteiten
2020/2021

Speciaal voor
basisschoolkinderen
organiseert Sportaal
naschoolse activiteiten
op verschillende
plekken in de stad.
Doe mee en maak
kennis met kennis met
verschillende sporten spelvormen.
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Meld je aan via
enschedeactief.nl
DO

STADSDEEL
Zuid
Noord
West

LOCATIE
De Posten
Plein Twekkelereveld
Hatteler Plaza

AANVANG EINDTIJD
14:30
16:00
14:30
16:00
14:30
16:00

Zuid
West

Voetbalveld Helmerhoek
Boswinkel Plaza

15:00
14:45

West

Boswinkel Plaza

Zuid

Plein La-res

West
Oost
Noord
West
West
Noord

DOELGROEP
gr. 1 t/m 8
gr. 1 t/m 4
gr. 1 t/m 8

16:30
15:30

gr. 1 t/m 4
gr. 5 t/m 8

15:30

16:5

gr. 1 t/m 8

14:30

16:00

gr. 1 t/m 8

Pathmos Plaza

14:30

15:30

gr. 1 t/m 8

Cruyff Court Glanerbrug
Veldje deppenbroek

14:00
15:00

16:00
16:00

gr. 1 t/m 8
gr. 1 t/m 8

Pathomos Plaza

13:00

14:30

gr. 1 t/m 8

Hatteler Plaza
Plein Twekkelereveld

14:30
14:30

16:30
16:00

gr. 1 t/m 8
gr. 1 t/m 8

West
West

Boswinkel Plaza
Boswinkel Plaza

14:45
15:30

15:30
16:15

gr. 1 t/m 4
gr. 5 t/m 8

Oost

Cruyff Court Glanerbrug

15:00

16:00

gr. 1 t/m 8

Oost

Plein Alfonsusschool

14:30

16:00

gr. 1 t/m 8

Oost

West

Hogelandstraat
Hatteler Plaza

14:30
14:30

15:30
16:00

gr 1 t/m 4
gr. 1 t/m 8

West
West
Zuid

Boswinkel Plaza
Boswinkel Plaza
Smiley Stroinkslanden

14:45
15:30
15:00

15:30
16:15
16:30

gr. 1 t/m 4
gr. 5 t/m 8
gr. 3 t/m 8

Let op activiteiten gaan in de schoolvakanties en bij regen niet door.

Met de hulp van ouders/oppas kunnen kinderen (9-12 jaar) deze
Escape Room spelen. Alle informatie die nodig is voor de voorbereiding is te vinden op www.sportaal.nl/escaperoom-2. De Escape Room speel je thuis en kan alleen gespeeld worden maar
mag natuurlijk ook samen gespeeld worden, zorg dan dat je twee
kamers hebt waar je het spel kunt spelen. Tijdens het spelen van
de Escape Room oefen je meteen met rekenen, lezen, schrijven
en bewegen!
Je kunt de Mini Escape Room spelen tot en met 31 maart.

Online FIFA scholentoernooi voor
groep 7 & 8
Op woensdag 31 maart voor groep 7 en woensdag 7 april voor groep 8 gaan
wij samen met het Esports team van de UT een online FIFA-scholentoernooi
organiseren als alternatief voor ons schoolvoetbaltoernooi. De poulefase
van het toernooi wordt gespeeld tussen 14.00 en 17.30 uur. Dan hebben
we tot 18.00 uur pauze. De Finalerondes worden tussen 18.00 uur en 19.00
uur gespeeld. Allemaal volledig online met een Twitch-stream verzorgd door
Esports Team Twente met gastrollen voor FIFA-spelers van FC Twente en
verschillende UT-professoren.
We spelen per school en krijgen voor
groep 7 en groep 8 een schoolwinnaar en individuele winnaars. Je
mag per school maximaal 2 leerlingen uit groep 7 en maximaal 2 uit
groep 8 aanmelden. Als de school
meer enthousiaste leerlingen heeft
mag je deze namen doorgeven aan
Marieke Rolink (m.rolink@sportaal.nl). Meer informatie over het
toernooi en het aanmelden kan op
www.homeofesports.nl/events/online-fifa-21-scholentoernooien-sportaal-enschede
Een Playstation met FIFA 21 erop is
vereist om mee te kunnen doen aan
het toernooi. Mocht je vragen hebben, de live chat op de toernooipagina is altijd bereikbaar!

Corona houdt muzikanten niet tegen
De Koninklijke Enschedese Burgerharmonie (KEBH) is een vereniging is die bijna
nooit stil zit. Ondanks de verplichte pauze in repetities en optredens vanwege corona, wordt er gelukkig toch muziek gemaakt. Iedere week plaatsen de jeugddirigenten een uitdaging op Instragram op het account van @kebh_jeugd
De uitdaging gaat om het maken van muziek in al haar facetten, waarbij je een
filmpje van jezelf online zet met de uitvoering van de opdracht. Deze opdrachten
zijn gemaakt rondom de thema’s die normaal tijdens de gezamenlijke repetities ook
centraal staan: ritme, melodie, instrumenten en performance. Met de hastag #kebhmuziekchallenge staan er al verschillende leuke filmpjes online. Ongetwijfeld volgen
er de komende weken nog veel meer.
Ondertussen wordt er druk nagedacht over repetities en concerten voor op het moment dat de corona-restricties dat weer toelaten. Tot die tijd blijft het beperkt tot in je
eentje thuis muziek maken en elkaar zien bij diverse online-activiteiten.
Wil je niets van ons missen kijk dan op www.kebh.nl of volg de KEBH op Facebook.

Maart 2021
Reden

Column: Wijkverhalen

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

87

De
dankbaarheid
en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

Van buiten leek ik een voorbeeldige leerling. Ik deed overal aan mee:
sport, muziek, noem maar op. Bovendien haalde ik goede cijfers, eigenlijk
altijd wel negens. Maar er was ook
iets dat ik verborgen hield. Als kind
was ik er al goed in om stiekem te
doen. Als ik een koekje uit de trommel
pikte, wist ik precies hoe het ding terug moest zetten. Toen ik ouder werd,
nam ik wat meer risico. Ik begon te
feesten en kleedde me uitdagend.
Het gaf me een goed gevoel over
mezelf. Eigenwaarde is iets waar ik
altijd mee worstelde. Ik werd er op
de middelbare school echt
depressief van. Ik schreef
zelfs een afscheidsbriefje in mijn dagboek. Ik
verschuilde me zo goed
dat niemand het te weten kwam. Ik leek een blij
meisje. Mijn ouders hebben nooit iets gezien dat
niet bij mijn leeftijd, of de
pubertijd hoorde. Ik kreeg op de volleybal zelfs de bijnaam ‘smiley’. Maar
er waren kleine tekens. Voor het vak
Nederlands moest ik een gedicht
schrijven, ik schreef over verdrinken.
De naam van de leraar was mevrouw
Oplaat, ze zorgde graag voor anderen. Ze behandelde haar leerlingen

Pedro Swier

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?
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Bel (053) 431 23 89

www.vredehof.nl

Bij De Posten hebben we volop mogelijkheden
om aan de slag te gaan. Kijk op onze website
voor diverse vacatures.

deposten.nl/vacatures

als volwassenen. De dag nadat ze
mijn gedicht had gelezen riep ze me
bij zich. Ze vroeg aan me of ze zich
zorgen moest maken. Ik loog en zei
dat het goed met me ging. Maar toen
ze het nogmaals vroeg ging ik stuk. Ik
vertelde haar dat ik dacht dat ik een
depressie had. Ze knipperde niet met
haar ogen. Ze vroeg of ze mijn ouders
een mailtje mocht sturen. Mijn ouders
begonnen er s `avonds met me over.
Het was eigenlijk de eerste keer dat
we het over mij hadden. We spraken
af dat ik met een professional ging
praten en kreeg medicijnen.
Ik ben een heel
eind
gekomen
door het schrijven
van dat gedicht.
Ik ben nu afgestudeerd en ben bezig
mijn master in het
Onderwijs te halen. Ik hoop dat ik
hetzelfde soort docent wordt als mevrouw Oplaat. Toen
ik het het meest nodig had, herkende
ze mijn kreten om hulp. Ze heeft het
beste met me voor gehad. En ik weet
niet zeker of ik hier nog zou zijn als zij
er niet was geweest.”
Tessa, bekend bij Alifa

Help ouderen met hun financiële
administratie

In Enschede zijn veel mensen die hun administratie of geldzaken niet op orde
hebben, maar die met een tijdelijk steuntje in de rug geholpen zijn en daarna
zelf weer verder kunnen. Dat steuntje is gratis en vrijblijvend beschikbaar via
Humanitas Twente. Veel mensen met kennis op administratief of financieel gebied denken niet meteen aan vrijwilligerswerk, terwijl ze vaak juist heel geschikt
zijn als Thuisadministratie-vrijwilliger.

Wilt u ook zorgeloos
genieten van uw tuin?
Wij nemen u het werk uit
handen.

Een van de Thuisadministratie-vrijwilligers vertelt over haar ervaring. “Toen ik
voor het eerst bij deze mevrouw kwam, zijn we begonnen met alle post openen
en de financiële situatie in kaart brengen. Dat was een pittige klus en ze bleek
hier en daar achter te lopen met betalingen. We hebben schuldeisers gebeld en
geprobeerd met hen een betalingsregeling overeen te komen. Ze moet nu een
paar maanden rondkomen van een klein bedrag per week, dus we hebben van
alles gedaan om te kijken waar ze recht op heeft. Zo mag ze nu bijvoorbeeld
wekelijks naar de Voedselbank.”

Uw tuin het hele seizoen
in topconditie.
Tuinonderhoud abonnement:
prijs vanaf 35 eurocent per m2
per keer.
Vraag naar de voorwaarden.

Andre’s tuinen
Uw tuin is onze zorg
30 51
06
Wijkkrant06-21
Enschede
Zuid:

Om de Hoek Gekeken, Bogelskamphoek
Brinkpraat en59
Stroinkslander
Enschede

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

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

www.fysiotherapiewesselerbrink.nl

053 - 4780470

2

Groenbezig Festival Overijssel 26 maart
Landschap Overijssel nodigt je van harte uit voor het Groenbezig Festival op
vrijdagmiddag 26 maart. Hét festival voor alle lokale groene vrijwilligers uit
Overijssel. Natuurlijk hadden we jullie het liefst live ontmoet tijdens een gezellige en inspirerende dag in het veld, maar vanwege corona gaan we nu samen
digitaal de bloemetjes buiten zetten. Net zo leerzaam en vrolijk, en met inspirerende workshops!
We hebben een gevarieerd programma met voor ieder wat wils. Gastspreker is
Arnold van Vliet, bioloog bij de Wageningen University&Research en coördinator van verschillende citizen science projecten. Arnold start de middag met een
inleiding, en daarna kun je deelnemen aan één van de vele workshops: korte
interactieve sessies waar mensen uit de praktijk hun kennis en ervaringen delen of samen met jou creatief aan de slag gaan.
Wanneer: Vrijdagmiddag 26 maart, vanaf 14.15 tot 17.00 uur
Aanmelden: Aanmelden kan tot en met zondag 21 maart. Na inschrijving ontvang je van ons een link voor het festival met inloginstructies.
Programma:
14.10u Inloop van de digitale bijeenkomst, met muziek en beelden van de vele
groene vrijwilligers.
Zorg dat je de koffie of thee hebt klaar staan!
14.30u Welkom door Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel,
gastheer namens alle groene organisaties.
14.40u Inleiding door Arnold van Vliet: Meebewegen met klimaatverandering?
Hoe dan? 2020 was het warmste jaar ooit, met daarna een strenge
vorstperiode. Dit heeft grote consequenties voor de natuur. De uitdaging is hoe wij en de natuur kunnen meebewegen.
15.15u Korte break
15.25u Workshopronde 1
16.00u Korte break
16.10u Workshopronde 2
16.45u Afsluiting
Workshops:
1. De wilde bij: dit kun jij doen!
2. Leefruimte voor het Edelhert in Overijssel
3. Zelf aan de slag op Groenbezig.nl
4. Sporen in het veld, meer dan je denkt!
5. Van tuinvijver tot paddenpoel: aanleg en beheer
6. Reptielen: fascinerend en koelbloedig
7. Een duik in de wereld van de teek, wesp en processierups
8. Natuurfotografie: passie voor natuur door een lens
9. Natuurbeleving tijdens én na corona
10. De Overijsselse aandachtsoorten: wat kun jij doen? 11. De natuur als landschapsarchitect
12. De levende tuin maak jezelf
13. Het vinden en verbinden van vrijwilligers
14. Help, ik moet jongeren bereiken!
Voor meer informatie over en aanmeldenvoor de workshops ga naar:
www.natuurenmilieuoverijssel.nl/groenbezig-festival-overijssel

“Voor mezelf geeft het een kick om orde in de chaos te brengen en dingen voor
de ander voor elkaar te krijgen. Het leukste vind ik om mensen te leren hoe ze
hun geldzaken goed kunnen regelen. Maar ik leer zelf ook veel van de deelnemers. Want het zijn natuurlijk niet alleen mensen met een tijdelijk geldprobleem
maar ook mensen die ergens heel goed in zijn of die over een bepaald onderwerp veel kunnen vertellen.”
Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk bij Humanitas Twente? Bel of mail gerust, of kijk op onze website: www.sterkesamenleving.nl
Mariella Scholten, coördinator Thuisadministratie
074 – 243 77 33 / 06 – 126 25 200
thuisadministratie.twente@humanitas.nl

Klassieke Homeopathie Aarderijk
De natuurlijke weg naar duurzaam herstel
Ontdek uw zelfhelend
vermogen en versterk
uw immuunsysteem!
Meer weten?
Neem gerust vrijblijvend
contact op met Carlinde
Schoonen.

De HSE 42

De RMI 422

45 CM - ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR

ROBOTMAAIER

van € 129,-

van € 1.099,-

De RLE 240

De RME 235

ELEKTRISCHE

ELEKTRISCHE

Adres: Zunabrink 12 (bij Fysio Movent) Enschede

VERTICUTEERMACHINE

GRASMAAIER

Website: www.homeopathie-aarderijk.nl
Telefoon: 0634063057

van € 199,-

van € 169,-

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
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€ 149,-
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Werken in de wijk Even voorstellen: Carlinde Schoonen

Mijn naam is Carlinde Schoonen. Sinds
3 jaar werk ik als Klassiek Homeopaat
en sinds september 2020 houd ik praktijk op de Wesselerbrink. Enschede
Zuid is voor mij zeer vertrouwd. Ik ben
er opgegroeid en heb er onder meer
gezongen in
Kinderkoor De
Wesseltjes.
Aan Zuid heb
ik veel goede
herinneringen. Daarom
vind ik het zo
prettig dat ik
nu op Zuna-

brink 12 een praktijklocatie heb. Nu kan
ik op mijn manier iets voor de wijk betekenen. Het boeiende aan Enschede
Zuid vind ik dat de bewoners hier zo
divers zijn in leeftijd, achtergrond en in
de problemen waar ze mee te maken
krijgen. Iedereen is bij mij welkom!
Mijn enthousiasme voor de homeopathie is onder meer ontstaan door mijn
liefde voor de natuur. En door de wetenschap dat wij allemaal onderdeel uitmaken van deze natuur en we perfect met
elkaar kunnen samenwerken. Tijdens
mijn opleiding tot Klassiek Homeopaat
raakte ik gefascineerd door het gege-

ven dat iedereen de kwaliteit bezit om
zelf te herstellen. Hoe bijzonder is het
dat natuurlijke stoffen onze immuniteit en het zelfherstellend vermogen
(weer) kunnen aanspreken?! Daarmee
is dit ook een belangrijke preventieve
therapie bij bijvoorbeeld besmettelijke
ziekten of aanleg voor een chronische
ziekte.
Ik werk vanuit een holistische visie,
waarbij ik de diverse factoren die bijdragen aan de oorzaak en instandhouding van een aandoening of probleem
meeneem in de behandeling. De fysieke klachten waarmee mensen komen

zijn heel divers en kunnen chronisch of
acuut van aard zijn. Denk bijvoorbeeld
aan problemen met de spijsvertering of
aan spieren en gewrichten, longen en
het KNO-gebied. Ook problemen bij
(blijvend moe na) Pfeiffer en hormonale klachten (zoals de overgang) kan ik
behandelen. Ik behandel ook mensen
met psychische problemen en onverklaarbare klachten, zoals chronische
vermoeidheid of pijn.
Meer weten? Neem gerust contact op
voor een vrijblijvende kennismaking!
Tel: 0634063057 Website: www.homeopathie-aarderijk.nl

Een middag trainen als een topsporter Vrijwilliger van ZONNEBLOEM EnscheDonderdagmiddag 25 februari konden kinderen op de velden van Victoria ’28 aan een speciale training
meedoen. Fabiënne Rouw: “Ik loop
stage bij Sportaal. We wilden graag
iets organiseren voor kinderen, omdat er nu door alle coronamaatregelen maar weinig te doen is. Ik speel
zelf bij Jong FC Twente en dus dacht
ik dat het leuk zou zijn om kinderen
een keer te laten ervaren hoe een
topsporter traint.”
En zo is de bal gaan rollen. Van
13.00-14.30 uur konden kinderen uit
groep 5 en 6 meedoen aan de training onder leiding van de dames van
Jong FC Twente. Van 15.00-16.30
uur was het de beurt aan kinderen uit
groep 7 en 8. De kinderen gingen in
groepjes van vier allerlei opdrachten
doen. Zo werd er bijvoorbeeld een
intensieve warming-up gedaan, was
er een krachttraining met weerstandbanden, een behendigheidsoefening
en natuurlijk gewoon een partijtje
2-2. De kinderen gingen allemaal enthousiast aan de slag, maar stiekem
was met zijn vieren voorkomen dat
een speelster van Jong FC Twente

zou scoren natuurlijk veel leuker.
Aan het eind van de middag krijgen de kinderen allemaal een certificaat van deelname en een poster.
Uitgepuft ploft een groepje jongens
neer. Even bijkomen met chips en
frisdrank. “Het was leuk!” “We voetballen zelf ook, maar dit was wel anders!”
De dames van Jong FC Twente ruimen de materialen en de ballen op.
“Pfff dit was best heftig, maar wel erg
leuk,” verzucht Noa Menzing. “Fabiënne vroeg of we haar wilden helpen
en dan doen we dat natuurlijk!”
Jeugdtrainer Jordy vraagt na afloop
aan Fabiënne of ze het geslaagd
vindt. “Zeker!! Het is leuk en gezellig. Dit was ook gelijk een opdracht
voor mijn studie. Ik moest een activiteit voor minimaal 15 kinderen organiseren. Vanmiddag hebben er zelfs
40 kinderen meegedaan. Mijn stagebegeleider en een docent van school
waren er dus ook en die waren tevreden. De kinderen hadden een leuke
middag. Ik heb een 7,8 gehaald! En
nu door naar onze eigen training!”

de Zuid, gewoon omdat het LEUK is !

Ook al kan ik zelf als bestuurder bij
de Zonnebloem sinds begin 2020
alleen nog maar spreken over de
ervaringen in de “Coronaperiode”,
nu al merk ik dat de mensen die bij
de Zonnebloem als vrijwilliger werken een grote behoefte hebben aan
samenkomsten en dat ze allemaal
het hart op de goede plek hebben.
Eigenlijk een hele grote Zonnebloem
familie. We kunnen niet wachten tot
de vrijheden weer worden verruimd.
Iedereen doet zijn of haar best om
nog zoveel als verantwoord is contact te onderhouden met de deelnemers. Middels telefonisch contact,
toch een kort bezoekje aan de voordeur of via een kleine attentie in de
vorm van een kaartje of iets lekkers.
We werken achter de schermen aan
het invullen van de Zonnewensen,
iets meer aandacht op maat en in
kleinere groepjes. Hier hoort u in de
loop van het jaar zeker meer over.
Wat weten we van onze vrijwilligers
behalve dat het stuk voor stuk kanjers zijn: de gemiddelde vrijwilliger
bij de Zonnebloem in Enschede Zuid
is op dit moment 72 jaar oud, is vaak
al lang bij de Zonnebloem en blijft
gewoon doorgaan. Duidelijke socia-

le verbinding onderling dus.
Uit een artikel van Ronald Hetem
van december 2020, op het platform
vrijwillige inzet, wordt duidelijk dat
van de Nederlandse bevolking boven de 15 jaar 46,7% minimaal één
keer per jaar vrijwilligerswerk heeft
gedaan in 2019. Vrijwilligerswerk
wordt in Nederland het meest gedaan door mensen tussen de 35 en
45 jaar 54,7%. Het trouwst in 2017
zijn de mensen tussen de 55-75 jaar.
Van deze groep geeft meer dan 80%
aan dat ze ook volgend jaar nog hun
vrijwilligerswerk willen blijven doen.
In 2017 en 2019 is gekeken naar de
motieven van de vrijwilligers :
Dus het belangrijkste is dat het vrijwilligerswerk leuk is en daarnaast
blijkt dat mensen veelal gevraagd
worden vrijwilliger te worden. Bij
deze dan ook de vraag aan U… wilt
u vrijwilliger worden of er eens vrijwillig over in gesprek gaan dan kunt
u contact zeken met onze secretaris
Coby van Os. g.a.vanos@home.nl.
tel 053-4773091
De volgende keer weer een portret
van een van onze vrijwilligers.
Namens het bestuur, Desire Jansen

‘t Helmgras: wat doe je als je nog steeds niet open mag?
Op ‘t Helmgras hebben
de deelnemers zich afgelopen maand, naast
sneeuwruimen en de
kwetsbare planten binnenzetten, onder andere bezig gehouden met
een nieuw hekwerk
voor de moestuin. Aan de ene kant van de moestuin
staat een taxushaag, die is prima, maar aan de andere
zijde staat een hekwerkje gemaakt van schapengaas.
Dat is om de konijnen tegen te houden. Dat hekwerkje
was ondertussen wel toe aan verbetering.
Via via waren er een heleboel wilgetakken verkregen.

Wilgen moeten vroeg in het voorjaar geknot worden.
Wilgentenen zijn ideaal omdat ze lekker flexibel zijn en
ze zich dus goed laten vlechten. De staanders, elke 30
à 40 centimeter, zijn ook van wilgetakken gemaakt. Zet
ze wel op zijn kop in de grond want anders lopen ze
weer uit en dat wil je niet natuurlijk. Met de buigzame
takken kun je dan gaan vlechten. De te dikke takken
worden in stukjes gezaagd met een zogenaamde wipzaag. Later deze maand wordt de nieuwe, duurzame,
groene, gratis omheining nog even bijgewerkt met een
diverse soorten zagen.
Buiten dat ze nu nog steeds de konijnen uit de moestuin houden, houden ze ook wind tegen. Want teveel
wind over je moestuin, daar krijg je luizen van.

Kaliber gaat online met haar open huis!

Nog nooit eerder kon je vanuit je eigen huiskamer naar
het open huis van Kaliber, maar op zaterdag 20 maart
zal het toch echt mogelijk zijn. Tussen 14:00 en 15:00
uur kan iedereen vanaf de bank, aan de eettafel of
misschien zelfs in het zonnetje vanuit de tuin inloggen

in verschillende Zoom-meetings. Hier zullen docenten
van Kaliber alles vertellen over desbetreffende cursus
en natuurlijk wat laten horen en zien!
Iedereen is toch toe aan iets nieuws. Bij Kaliber kun
je start met muziek maken, zingen, dansen, kunst creëren en theater spelen! Je kunt vanaf 1,5 al
beginnen met je eerste cursus en je bent bij
Kaliber nooit te oud om te leren.
Hoe werkt het? Meld je van te voren aan,
zodat Kaliber je op de ochtend van 20 maart
een uitnodiging kan sturen waarmee je toegang krijgt tot alle live zoom-meetings van
de diverse cursussen die Kaliber biedt. Elk
kwartier kun je bij een nieuwe meeting kijken, zo kun je dus bij vier verschillende cursussen kennismaken!
Ook Klantenservice zal live gaan en alle
vragen beantwoorden over lestijden, dagen,

locaties en tarieven. Naderhand kan iedereen zich
inschrijven voor niet 1, maar 2 gratis proeflessen bij
verschillende cursussen.
Voorlopig worden alle lessen nog online aangeboden,
omdat les op locatie nog niet mogelijk is. Wanneer dit
weer mogelijk is kun jij direct starten met je proefles,
want de locaties zijn al helemaal volgens de laatste
maatregelen ingericht.
Aanmelden voor het online open huis kan uiterlijk 19
maart via www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis. Hier
is tevens ook meer informatie te vinden over dit online
evenement.
Heb je nog andere vragen over het starten van een
cursus, dan kun je Kaliber dagelijks bereiken van 9:00
– 16:30 uur via 088-48 68 700 of mail naar info@kaliberkunstenschool.nl.
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Eindelijk toch een soort wedstrijd
ook sociale contacten zijn. We willen
bijdragen aan de (sociale) cohesie van
de wijk en de maatschappij.”

In februari werden voor jongeren speciale Winter Games georganiseerd bij
AWA Outdoor. Wij, v.v. Victoria ’28 en
CVV Sparta hebben daarvoor de handen ineen geslagen.
Op de drie zondagen deden verschillende teams uit Enschede Zuid mee…
Uiteraard deden teams van onze eigen
vereniging mee. Maar ook de handbalvereniging, de judovereniging en FC
Aramea hebben teams gestuurd. Martijn Koop, Ontmoetingsclustermanager
bij Victoria ’28: “Wat extra mooi is, is
dat er ook jongeren uit de zuidwijken,
die niet bij een vereniging hoorden,
hebben meegedaan. Die kwamen bijvoorbeeld met hun vrienden mee.”
Bootcamp
De teams die meededen moesten een
bootcamp doen met drie opdrachten.
De eerste twee opdrachten waren individuele opdrachten. De jongeren
moesten tractorbanden flippen en een
parcours via monkeybars afleggen.
Robin Kooijman, AWA Outdoor: “Daarmee konden we de motoriek, behendigheid en conditie van de deelnemers
testen. Na de individuele opdrachten
moesten ze een teamopdracht doen:
zo snel mogelijk samen een ‘obstacle-run’ afleggen. Uiteraard moesten
ze daarbij ook afstand van elkaar houden vanwege de covidmaatregelen.”
Voor het team dat de bootcamp het
beste volbracht was er een prijs: een
Tubing clinic aangeboden door Skicentrum Moser op het Rutbeek. Van
de zaterdagteams heeft ‘Sparta onder
15-1’ gewonnen en bij de zondagteams heeft ‘team top climbing twente’
gewonnen.
Robin: “De jongeren konden dus eindelijk weer een wedstrijdje doen. Daar
waren ze allemaal wel weer aan toe. Je
merkt toch dat ze uitdaging nodig hebben.” Martijn vult aan: “We merken dat
de motivatie bij de jongeren afneemt.
Ze kunnen wel trainen, maar dat is ook
alles. Wij willen dus graag helpen om
meer activiteiten voor jongeren aan te
bieden. Om ze weer (meer) in beweging te krijgen. We vinden het bij Victoria ’28 belangrijk dat er naast sport

Groot succes
Het was leuk en er hing een positieve
sfeer. Robin: “Ze vonden het allemaal
leuk en mooi om te doen ook al waren ze na afloop nogal moe. Wij van
AWA vonden het ook fijn om weer iets
te kunnen doen. We mochten eindelijk
weer aan de slag. Maar het belangrijkste was en is natuurlijk dat zo’n 550
jeugdigen hebben meegedaan en dat
ze hebben bewogen. Daar doen we
het voor! Wij vinden het voor herhaling
vatbaar!”
De Winter Games zijn een initiatief
van de Krajicek Foundation, de Johan
Cruyff Foundation en Sociaal Werk
Nederland. De Winter Games hebben
als doel om met extra sport- en spelactiviteiten jongeren te motiveren in
beweging te komen. Tijdens de huidige coronapandemie krijgen jongeren
vooral te horen wat er allemaal niet
mag én niet kan. Daarom is het belangrijk om hen, juist nu, een positieve
impuls te geven zodat ze positiever de
donkere wintermaanden door kunnen
komen. Met behulp van subsidie van
de drie stichtingen hebben we deze
wintergames nu samen mogelijk kunnen maken.
Op naar nog veel meer activiteiten!
v.v. Victoria ‘28

Opening kledingwinkel

Vanaf 3 maart jl. ging de winkel weer open!
Voorwaarde is dat er telefonisch een afspraak wordt gemaakt voor een tijdstip op
dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur en
woensdagmiddag tussen 13 en 15 uur.
Dit is nodig
omdat
er
volgens de
RIVM-regels slechts
2 mensen
tegelijk in
de winkel

aanwezig mogen zijn die
maximaal een half uur kunnen winkelen.
Tevens is het dragen van
een mondkapje verplicht evenals het desinfecteren van de handen.
U kunt uitsluitend een afspraak maken via
telefoon 06-443 71 552 van Ria de Bruin.
Het winkelteam.
U vindt de kledingwinkel van het Leger
des Heils aan de Zenderenbrink 2

Tunnelwacht, veiligheid en Enschede
Fietsstad
Het bedrijf waar je fietsen per maand kunt
huren, Swapfiets.nl en de Tunnelwacht
Helmerhoek steunen Enschede Fietsstad
= Veilige Fietsstad.
Nadat Cemal Dogan contact zocht voor samenwerking, stelde Swapfiets.nl 10 fietsen ter
beschikking om elk 6
maanden in bruikleen
door de Tunnelwachters gebruikt te worden. Topactie!

Duchenne Heroes
In september 2021 vindt Duchenne Heroes plaats: dé offroad uitdaging van 2021!
Door deze sponsorfietstocht te rijden
wordt door de deelnemers geld ingezameld om onderzoek naar medicijnen en
oplossingen voor kinderen met de ziekte
van Duchenne mogelijk te maken. Twee
bevriende inwoners van Enschede Zuid,
Matthijs Heutman en Ralph Gort, gaan
volgend jaar september als team ‘De
Noabers’ meefietsen. In aanloop naar
de sponsortocht kunt u elke maand een
update lezen over hun voorbereidingen,
beweegredenen en acties om geld in te
zamelen.
Afgelopen februari hebben Ralph en ik
een dag lang gerechten bezorgd voor Pizzeria La-Riviera. Dit alles om aandacht te
vragen voor de ziekte van Duchenne en
om zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor onderzoek naar een medicijn voor
deze dodelijke spierziekte.
We zijn deze dag om 15.00 uur begonnen
en hebben gewerkt tot 24.00 uur. Gelukkig
was in deze periode van de maand net de
dooi ingevallen en waren de wegen redelijk tot goed begaanbaar, zo vlak na die
prachtige winterse week die we hadden
gehad.

We hebben deze dag flink veel bestellingen binnen gekregen. We hebben dan
ook een heel mooi bedrag bijeen gehaald.
Wij willen iedereen die die dag besteld
heeft bij La-Riviera en het hele team van
La-Riviera ontzettend bedanken dat jullie
dit mede hebben waargemaakt. Het uiteindelijke geldbedrag wat we bij elkaar
hebben gehaald is € 185.
Natuurlijk gaan onze voorbereiding voor
de tocht en het bedenken van vervolgacties gewoon door. We hebben, nu het
weer steeds beter en mooier wordt dan
ook alweer de nodige kilometers aan
training achter de rug. De trainingsrondjes worden langer en met het oog op het
voorjaar kijken we uit naar trainen in wat
heuvelachtiger landschap. Ook zijn we nu
druk bezig met ons nieuwe project waarbij we huisgemaakte soep gaan verkopen
bij aanleunwoningen. Denk dan aan verse
tomatensoep, verse groentesoep, Franse
uiensoep enz.
Hiervoor zijn de nodige contacten al geweest met grote bedrijven die wellicht bereid zijn om grondstoffen te sponsoren.
Nadere informatie over deze actie volgt
nog maar we hopen begin april hier mee
te starten.

Drie hele groene plekken in Zuid

nline
OOPEN

In Enschede Zuid zijn meerdere plekken waar u terecht kunt als u van groen
houdt maar zelf geen of een niet zo grote tuin hebt. Vaak is er ook genoeg te
doen voor vrijwilligers. Nu de lente is begonnen en we nog niet zoveel mogen
is dit natuurlijk een hele leuke en gezonde activiteit.
Bij Groen Verbindt op Erve Leppink aan Geessinkbraakweg 27-31 kunt u
zich alvast aanmelden. Ga ook eens kijken bij de Bijenhoek aan de Oude
Dijk, hoek Boswinkelbeekweg waar vrijwilligers de afgelopen jaren heel hard
gewerkt hebben aan een prachtige tuin voor de hele buurt. Bij kinderboerderij De Wesseler in het Wesselerbrinkpark zijn ze begonnen met een grotere
moestuin. Daar komt ook een pluktuin waar u bloemen kunt komen plukken
als het zover is. Mede mogelijk gemaakt door de wijkbudgetten.

HUIS!

Zaterdag 20 maart
14:00 uur

K i nder p a g i n a
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“Kom in beweging!”

Meld je snel aan via
www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis

Bijzondere tijden...
We zitten in een rare en bijzondere tijd. Veel zaken liggen stil, het leven ziet
er ineens anders uit en kinderen mogen dan weer wel en dan weer niet naar
school. Ze krijgen thuis onderwijs en moeten ineens online gaan werken…
en wat deden de kinderen (en uiteraard ook hun ouders) dit ongelooflijk goed!
Achter de schermen waren wij op school druk bezig om alles steeds in goede
banen te leiden. Alle kinderen kregen tijdens de Lock down een Chromebook
of een tablet mee van school. Daarnaast lieten wij kinderen en hun ouders
werkboekjes ophalen van school (uiteraard in tijdvakken). Wij vonden het fijn
om zo alle kinderen toch steeds even “live” te zien i.p.v. op een computerscherm.

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

Nieuwe ontwikkelingen
op De Regenboog...

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

• Ondertussen hebben wij nieuwe Chromebooks aangeschaft zodat nu alle
kinderen van groep 4 tot en met groep 8 een eigen Chromebook hebben om
op te werken. Dit is voor ons als school een middel en geen doel. Wij vinden
het ook nog steeds belangrijk om in een schrift te werken en onze fijne motoriek te ontwikkelen, maar wij gaan ook met de tijd mee.
• Ook hebben wij net voor de kerstvakantie een nieuwe vloer in onze hal
gekregen. Nieuw meubilair in alle groepen en de hal hebben wij vorig jaar
gekregen. Wij hopen straks weer vaak met alle kinderen in de hal te kunnen
zitten om vieringen, voorstellingen en musicals te kunnen bekijken.
• Tot slot zijn wij bezig met het vernieuwen van onze site en onze ouderapp.
Wij vinden een goed contact met onze ouders en onze omgeving erg belangrijk!

Meer
informatie
of direct
een afspraak
maken?

Sociaal Emotioneel
Leren
Op de Regenboog vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen op allerlei vlakken. Een van
de belangrijkste is het sociaal emotionele vlak. Om
deze ontwikkeling goed te begeleiden en te monitoren maken we gebruik van Sociaal Emotioneel leren
(SEL). Dit is een proces voor het helpen van kinderen
en volwassenen bij het ontwikkelen van basisvaardigheden en competenties voor het leven. SEL leert
de vaardigheden die we allemaal nodig hebben voor
onszelf, onze relaties, ons werken en onze deelname
aan de samenleving.
Door SEL leer je omgaan met jezelf en anderen. Het
werkt preventief: door een positieve en veilige sfeer
op school, kun je bijvoorbeeld pesten voorkomen.
Hiervoor maken we gebruik van de methode KWINK.
Dit is een online methode voor SEL, inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke
inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op
preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de
kracht van een veilige groep.

Bel naar:
053 - 4 771 085

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

ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194.indd 1

Fysiotherapie

Een mooie, groeiende
school...

01-09-20 11:18

Met trots kunnen wij zeggen dat wij de laatste 3 jaar
erg gegroeid zijn. Dit komt vooral door het vertrouwen van onze ouders in ons als school! Daar zijn wij
onze ouders dan ook erg dankbaar voor. Als dank
hebben onze ouders en leerlingen een mooie boom
gemaakt voor Valentijnsdag. #trots!

K WA L I T E I T
SERVICE
E N M A AT W E R K
W W W. W I K O D A K K A P E L L E N

Uiteraard zijn alle kinderen nog steeds welkom op De Regenboog. Dus mocht u een
zoon en/of dochter hebben die binnenkort 4 jaar wordt, of kent u iemand in uw buurt?
Dan bent u of een kennis van harte welkom op De Regenboog. U kunt altijd een mail
sturen (regenboog-dir@skoe.nl) of even bellen (053-4766477). Hopelijk tot snel!

Wij maken graag tijd voor alle kinderen en voor u!

BENU Apotheek Stroinkslanden

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

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

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

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

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

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

TANDARTSEN
• Tandartspraktijk SB Brager BV
Veldhoflanden 89-91
Tel. 053 4768191
APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

Heerlijke Buurthap in maart en april

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

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

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

Woensdag 24 maart 	Rijst, Bali Ikan (gebakken vis in saus), salade

BUURTCOMMISSIE
HANENBERGLANDEN
• Jeroen Wams
jwams@incluzio.nl
053 461 92 26
• Josefa ter Horst
terhorstjosefa@gmail.com
WIlt u ook in de adressenlijst laat ons
dat dan even weten via
info@bbproductions.nl
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‘Gelukkig kun je ook op afstand iemand nabij zijn’

Als uitvaartbegeleider staat Marion Bollongino de
familie van de overledene tijdens de hele uitvaartperiode, vanaf het overlijden tot na de afscheidsbijeenkomst, met raad en daad terzijde. Normaliter houdt ze ook spreekuren in de bibliotheek,
buurthuizen en verzorgingshuizen. Mensen kunnen daar terecht met al hun vragen over de uitvaart en alles wat daarbij hoort. Vanwege corona
zijn die spreekuren er al enige tijd niet meer, maar
daar heeft ze iets op gevonden. Om in contact te
komen en te blijven met geïnteresseerden, opende Bollongino een virtuele spreekkamer.
Virtuele spreekkamer
Via whereby.com kunnen belangstellenden één
keer per week, op dinsdagochtend, met haar in
contact komen. Het lijkt wel wat op beeldbellen.
Iemand meldt zich en Bollongino opent de virtuele spreekkamer voor een privégesprek van
maximaal een half uur. Als er daarna behoefte is
om verder te praten, kan er een vervolgafspraak
worden gemaakt. En het is altijd mogelijk om via
e-mail een afspraak te maken voor een ander
tijdstip. De uitvaartbegeleider denkt dat de virtuele spreekkamer in een behoefte voorziet. “Dit is
een goede mogelijkheid om persoonlijk contact
te hebben en tegelijkertijd op afstand te blijven.
Mensen willen toch graag geïnformeerd worden.
Zeker nu, met alle coronamaatregelen. Er zijn
veel vragen over wat er wel en niet mag tijdens
een condoleance of uitvaart.”
Mannenwereld
Bollongino begon haar onderneming in 2018,
toen ze de opleiding tot uitvaartbegeleider had afgerond. Daarvoor werkte ze jarenlang in de cosmeticabranche, onder meer als schoonheidsspe-

cialiste. De 61-jarige Enschedese vertelt dat ze
tijdens een trainingsweekend op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling een andere vrouw sprak
die uitvaartbegeleider wilde worden. “Ik schrok in
eerste instantie wel toen ze dat zei, maar het is
me altijd bijgebleven.” Langzaam groeide bij Bollongino de interesse voor het beroep van uitvaartbegeleider. Maar het beeld dat ze destijds, pakweg dertig jaar geleden, van de uitvaartbranche
had, hield haar tegen om er ook echt iets mee
te doen. “De uitvaartbranche was toen nog een
mannenwereld. Er was weinig aandacht voor de
uitvaart en het mocht allemaal niet te veel kosten. De laatste jaren heeft men gelukkig meer oog
voor de persoonlijke wensen en de mogelijkheden die er zijn. Ook zijn er nu meer vrouwen werkzaam in deze branche.”
Persoonlijke ervaringen
Persoonlijke ervaringen met het verlies van dierbaren droegen eraan bij dat ze zich steeds meer
aangetrokken voelde tot het beroep van uitvaartbegeleider. “Tijdens de uitvaarten stelde ik me
voor hoe ik het zelf zou doen als uitvaartbegeleider. Ik wilde alles weten en alles zien.” De dood
van haar vader was de aanleiding om het roer
daadwerkelijk om te gooien. Ze herinnert zich het
gesprek met haar moeder die niet tevreden was
over de uitvaartbegeleider die hen bijstond. “Er
was geen klik en dat maakte haar nog verdrietiger.” Bollongino vertelde haar moeder dat ze met
het idee speelde om zelf uitvaarbegeleider te worden en een kleinschalige uitvaartonderneming te
starten. Haar moeder was niet verrast en zei meteen dat ze haar dochter daar heel geschikt voor
vond. Dat gaf Bollongino de kracht om de stap te
zetten en zich aan te melden voor de opleiding tot
uitvaartbegeleider.

uitvaart per keer. Zowel mensen met als zonder
uitvaartverzekering kunnen bij haar terecht. “Men
heeft altijd een vrije keuze. Ook als er sprake
is van een natura uitvaartverzekering, want die
vertegenwoordigt een bepaalde waarde, net als
een kapitaalverzekering.” De uitbraak van corona
heeft haar werk veranderd. Anderhalve meter afstand houden onder verdrietige omstandigheden
valt niet mee. “Je kunt nu niet even een troostende hand op iemands schouder leggen. Maar gelukkig kun je ook op afstand iemand nabij zijn.” Tot
een jaar geleden was afscheid nemen in kleine
kring een keuze, nu is dat gebruikelijk. Er mogen
immers maar een beperkt aantal genodigden bij
een uitvaart aanwezig zijn. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg mogelijkheden om de uitvaart
op afstand mee te maken. “Herdenkingsdiensten
worden gelivestreamd en je ziet steeds vaker dat
er een speciale afscheidsfotograaf aanwezig is.
Die zorgt voor een blijvende herinnering aan de
uitvaart.”
https://whereby.com/marion-samenspraakuitvaartzorg elke dinsdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur of op afspraak.

Corona
Sinds de start van haar onderneming heeft Bollongino al veel uitvaarten begeleid. Om de kwaliteit te waarborgen, begeleidt ze slechts één

Gerrie van der Kamp

Rijst, Indische kippepoten, groente

Thema: Vuur

Donderdag 18 maart 	1: Bloemkoolschotel met gehakt/kaas
2: Bruine bonensoep
Donderdag 25 maart 	Irakees eten, rijst, wortelen, doperwten, ui, patat, kip, salade
van komkommer/tomaat
Woensdag 31 maart 	Rijst, Indisch stoofpotje met rundvlees
Donderdag 1 april 	1: Gekookte aardappelen, spinazie, ei, karbonade
2: Schnitzel menu met patat, salade
Woensdag 7 april 	Rijst, Indische hassi, satestok, pindasaus
Donderdag 8 april 	1: Stampot zuurkool met spekjes, gepaneerde speklap met jus
2: Rijst, Indische hassi met satestok en pindasaus
Woensdag 14 april 	Rijst, Indische kip kerry
Donderdag 15 april 	Roti kip met zoetzuur
Bij de oosterse gerechten worden Atjar, kroepoek, komkommer en tomaat toegevoegd
Een buurthap kost € 6,- per persoon. U kunt telefonisch uw maaltijd bestellen via 06 13603296 of via Whatsapp.

Colofon
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Maurits Oosterholt

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

Woensdag 17 maart

de Stroinkslander
WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

Het zijn lastige tijden voor mensen met een beroep waarin persoonlijk contact belangrijk is. Dat
ondervindt ook Marion Bollongino van Samenspraak Uitvaartzorg in Enschede. Daarom heeft
ze een virtuele spreekkamer geopend.

Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982

FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 86
Tel. 053 4766339

Maart 2021

René Haghuis

Volg ons op Facebook

Winkelcentrum het Stroink
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DOE JOUW BOODSCHAPPEN OP HET STROINK

Elzinga
DEZE WINKELS ZIJN OP AFSPRAAK OPEN!
MAAK EEN AFSPRAAK VIA E-MAIL, TELEFOON OF WHATSAPP

het

stroink

Er even uit?

Ga lekker vissen!
Onze nieuwe winkel ligt vol met een ruim assortiment
aan producten voor de hengelsporters!

Vanaf nu

elke zondag open
van 12:00u tot 16:00u

Fleur de boel op met de bloemen van
Bloemen Boetiek Stroinkslanden.

WIL JE ZEKER WETEN DAT DE WINKEL DIE JE (OP AFSPRAAK) WILT BEZOEKEN IS GEOPEND? KIJK EVEN ONLINE VIA DE WEBSITE OF
SOCIALE MEDIA VAN DE BETREFFENDE WINKELIERS.

