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Nieuw ‘wagenpark’ voor CBS
Drakensteyn

Winkelcentrum Het Stroink
genomineerd voor vastgoedprijs

Op de Dag van de leraar op 5 oktober werden wij als kleuterjuffen van CBS
Drakensteyn verrast met een enorm geldbedrag van VCO Oost-Nederland.
Met dat geld mochten wij nieuw buitenmateriaal voor de kleuters aanschaffen. We hebben gekeken wat we al op school hadden en wat we nog misten.
We zochten naar uitdagend en nieuw materiaal voor onze kleuters. Omdat
het zo’n enorm groot bedrag was konden we een bakfiets, een trekkar en
twee dubbele fietsen aanschaffen.

Afgelopen maand werd bekendgemaakt dat wijkwinkelcentrum Het
Stroink (samen met vijf andere
mooie projecten) is genomineerd
voor de Kern Jaarprijs 2021. Deze
prijs is een initiatief van Kern –
een landelijke vereniging van
vastgoedspecialisten – en wordt
toegekend aan een project dat
dit jaar is opgeleverd en dat in de
ogen van de jury het beste voorbeeld is van hoe je een bestaande
situatie kunt herontwikkelen tot
een aantrekkelijk en levendig hart
van de wijk. De winnaar wordt op
17 februari 2022 bekendgemaakt.

U kunt zich voorstellen dat dit voor de kleuters een enorm leuke verrassing
was. Vanaf dag 1 wordt alles super intensief gebruikt. We zijn VCO heel
dankbaar dat ze dit mogelijk hebben gemaakt. Op de foto ziet u de kinderen
heerlijk genieten!

De redactie van de Stroinkslander
wenst u fijne feestdagen!

Goed voorbeeld van transformatie
en renovatie
Bij de Kern Jaarprijs gaat het nadrukkelijk niet om nieuwbouw, maar
juist om transformatie en renovatie.
En daar is winkelcentrum Het Stroink
volgens managing partner Roderik
Lüschen van WP Retail Invest, eigenaar van Het Stroink, een heel goed
voorbeeld van. Lüschen: “Zoals iedereen in Stroinklanden en omgeving weet, hebben we de afgelopen
paar jaar in nauwe samenwerking
met de architecten, de gemeente en
de winkeliers een behoorlijk ingrijpende herontwikkeling gerealiseerd.
Daarmee is Het Stroink getransformeerd van een sterk gedateerd

buurwinkelcentrum tot een bruisend
én duurzaam wijkwinkelcentrum.”
Aantrekkelijker door breder aanbod
Lüschen geeft een paar voorbeelden
van verbeteringen die die volgens
hem uitstekend aansluiten bij de criteria die de jury bij de nominatie van
de kandidaten voor de Kern Jaarprijs 2021 heeft gehanteerd. “Om
te beginnen hebben we Het Stroink
uitgebreid met nieuwe winkels, zodat we nieuwe branches kunnen
toevoegen. Hierdoor wordt het winkelaanbod aantrekkelijker voor de
wijk. Denk maar eens aan de komst
van de nieuwe viswinkel, de restaria,
de opticien en de fietsenwinkel. Ook
hebben veel bestaande winkeliers
de kans gegrepen om hun zaak te
vernieuwen of uit te breiden.”
Fijner om te verblijven
Daarnaast stipt Lüschen aan dat de
verbouwing ervoor heeft gezorgd dat
de passage veel lichter en ruimtelijker is geworden. “Nu oogt het misschien nog wat leeg, maar binnenkort
worden er op de binnenpleinen tafels
en zitmeubilair geplaatst en komt er
hier en daar wat groen. En natuurlijk
zijn er bij de beide entrees ook mooie
pleinen met groen en bankjes ontstaan. Al die aanpassingen hebben
- lees verder op pagina 15 -
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Lekker Eten van Judith

DECEMBERDEALS

In deze wijkkrant kunt u regelmatig kennismaken met een ondernemer uit de
wijk. Deze maand: Judith Dahoe van ‘Lekker eten van Judith’.
“Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby!” lacht Judith Dahoe. “Ik ben
getrouwd met een Surinaamse man. In de Surinaamse cultuur is veel en
lekker eten heel gewoon, dus kookte ik altijd al veel eten. Dat bewaarde ik
dan in de vriezer of gaf ik aan de buren. Maar ja, de vriezer is een keer vol
en ook de buren hadden genoeg… toen heb ik een keer eten aangeboden
via Facebook. Dat ging goed en dus ben ik via ‘Thuis afgehaald’ eten gaan
verkopen, totdat ik voor die website moest gaan betalen.”
Eigen bedrijf
“Koken moet ik toch. Dus wel zo leuk als iemand mee-eet en daardoor lekker
en gezond eet,” legt Judith uit. Het koken deed Judith naast haar baan bij
de bibliotheek. Maar sinds 1 november is ze fulltime mantelzorger voor haar
man. “Hij heeft de ziekte van Huntington en dus moet èn wil ik de hele dag
in de buurt zijn. Ik ben daarom gestopt in de bibliotheek. Sinds oktober 2020
heb ik bovendien mijn eigen bedrijf ‘Lekker eten van Judith’. Ik kreeg namelijk de vraag om voor de bewoners van Bruggerbosch te koken. Mijn zwager
woont daar en hij was niet tevreden over het eten. Maar om dat te kunnen
doen, moest ik ‘professioneel’ worden. In de garage hebben we een keuken
gebouwd. Het koken kan ik goed combineren met de zorg voor mijn man. En
als ik in de garage sta te koken, is er altijd wel iemand die een praatje komt
maken. Soms vragen ze of ze mee mogen koken. Dat vind ik erg leuk en
meekoken kan zeker! ”

g

erwtensoep met roggebrood
Gehaktbal menu

Weekmenu
Het is simpel, wil je mee-eten, dan eet je wat de pot schaft. Judith maakt voor
iedere week een weekmenu. Dat plaatst ze op haar website en op Facebook.
Wil je mee-eten? Dan kun je tot 18.00u de dag ervoor een maaltijd bestellen. Judith kookt Halal, omdat ze een Hollandse moslima is. Ze gebruikt dus
geen varkensvlees, gelatine of alcohol. Ze kookt alleen met verse ingrediënten en gebruikt weinig zout en/of suiker. “Ik kook zo min mogelijk met pakjes
en soms ook glutenvrij of vegetarisch. Ik vind het leuk om te experimenteren
met nieuwe smaken, zoals stamppot met chilipeper voor wat meer pit. Of
juist lekker ouderwets, zoals stoofvlees,” vertelt Judith enthousiast.
De maaltijden kunnen aan huis worden afgehaald of tegen vergoeding worden bezorgd.

SENIOREN
MENU
eniet!

Heerlijke erwtensoep 4,50

5,95

patat, gehaktbal, saus en rauwkost
Schnitzel menu

9,50

patat, schnitzel, saus naar keuze
en rauwkost

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES
Kipsaté menu

8,50

Vraag een gratis waardebepaling
van uw woning aan!

patat, malse kipsaté en rauwkost

Bakdag, maandactie, oliebollen en ga zo maar door…
“Zondag is bakdag. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Maar wel alleen als
FC Twente niet voetbalt, want dat vind ik veel te leuk. Mensen kunnen dan
dat wat ik bak bestellen, zoals loempia’s en oliebollen,” legt Judith uit. “Elke
eerste woensdag van de maand kook ik Surinaamse bami, nasi of roti. Dan
kost een maaltijd €5 i.p.v. €6,50. En met Oud en Nieuw bak ik natuurlijk weer
oliebollen. Die kunnen tot 22 december worden besteld. Daarnaast kunnen
mensen een Surinaamse High Tea bestellen of Surinaamse hapjes. En ik
geef ook workshops Surinaams koken.”
Kijk voor meer informatie of om een maaltijd te bestellen op www.lekkeretenvanjudith.nl of op Facebook. Lekker eten van Judith, Auskamplanden 134,
7542 AZ Enschede. Tel: 06 241 88 204 / mail: judithdahoe@gmail.com.

heerlijke

KOFFIE MET GEBAK
lekker!

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

ouderwets

Weekmenu 20-12 t/m 23-12
20-12: Snert (erwtensoep) van rundvlees
21-12: Basmatirijst, dal, spitskool en jarabaka (vis) in massala
22-12: Surinaamse nasi met hete kip
23-12: Biefstuk met pappardelle, champignons en roomsaus

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Stroinkslanden

VOLG ONS OOK OP

4,50

/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.

Koffie met
gebak naar keuze

geniet!
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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

Oproep

Van de buurtcommissie Hanenberglanden

Wie wil er meedenken over nieuwe
speeltuintjes in de straat?
Ben jij iemand die
• Makkelijk een praatje maakt met mensen in de straat?
• Leuke activiteiten wil organiseren om samen met de buren te doen?
• Na wil denken over de bomen en bloemperkjes in de straat?
• Een luisterend oor heeft?
• Een paar uur per maand tijd heeft voor een leuke klus?
Kom dan bij de Buurtcommissie Hanenberglanden! “We hebben je
hard nodig om onze wijk nog leuker en mooier te maken,” vertelt Gea
van der Wolde enthousiast. Gea vormt samen met Mark de Buurtcommissie Hanenberglanden. “Maar we hebben meer handen nodig om al
onze plannen uit te voeren.”
Wat is de Buurtcommissie Hanenberglanden?
Gea: “De Buurtcommissie is een aantal jaren geleden ontstaan omdat
we niet tevreden waren met hoe het in de wijk ging. Het was onveilig en
er was veel overlast. Daar wilden we iets aan doen. We zijn begonnen
met onderzoek onder de bewoners. Daar kwam een lijst uit van vijf
hoofdproblemen. Op één staan de huisjesmelkers en de overlast van
de kamerverhuur. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Nu gaan we
ook met het groen en speeltuintjes aan de slag.”
Wat is er bereikt?
Er is een top 5 gemaakt van de adressen, die de meeste overlast veroorzaakten. Dennis de Heusden, wijkregisseur: “Samen met de buurtcommissie, de wijkagent, het Welzijnswerk en de afdeling veiligheid
van de gemeente zijn we aan de slag gegaan. De problemen werden
aangepakt waardoor de overlast fors is afgenomen.” “Maar we blijven
het natuurlijk wel in de gaten houden!” vult Gea aan.
Daarnaast heeft de Buurtcommissie geholpen bij het opstellen van
nieuwe regels voor het geven van vergunningen voor kamerverhuur.
Dennis: “Enschede is een studentenstad en dus zullen er altijd kamers
worden verhuurd. Maar het is belangrijk om te zorgen dat het voor
iedereen prettig wonen is! Goede woonruimte zonder overlast is daarom voor alle inwoners belangrijk.” Gea: “Ik heb niks tegen studenten!
Heb zelf jarenlang naast een studentenhuis gewoond. Nooit last van
gehad. Maar er zijn ook veel huizen waar door (illegale) kamerverhuur
overlast ontstaat. Als buurtcommissie hebben we dat aangekaart bij
de gemeente. En ze wakker geschud. Ze wisten helemaal niet dat het
zo’n groot probleem was. Zelfs in heel Enschede! En nu zijn de regels
aangepast!”
Wat moet een lid van de Bewonerscommissie doen?
Gea: “Luisteren en inleven! Luisteren naar de signalen in de straat en
die noteren. Dan kunnen we daar in onze vergadering (1x per 3 maanden) over praten. Daarna gaan we met Dennis of een andere betrokkene van de gemeente in overleg om te kijken hoe we het op kunnen
lossen. Maar ook dat je je kunt inleven in de problemen die bewoners
ervaren en ook in het verhaal van de gemeente en hoe het werkt om
dit soort ingewikkelde problemen op te lossen. We zijn een contactpersoon van de straat naar de gemeente.”
Dennis: “Als wijkregisseur ben ik erg blij met de Buurtcommissie. Ik
probeer zoveel mogelijk met mensen in de wijk in contact te komen,
maar dat lukt nooit met iedereen. Via de Buurtcommissie krijg ik wel
alle belangrijke signalen, zodat we goed contact hebben en samen
kunnen kijken hoe we de wijk mooier kunnen maken.”
Dus heeft u zin om te zorgen dat de Hanenberglanden een fijne straat
is en blijft om in te wonen? Denk en help dan een paar uurtjes in de
maand mee in de Buurtcommissie!
Vragen of gelijk aanmelden? Mail naar geavdwolde@outlook.com

December 2021voor heel
nieuws
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Stadsdeelcommissievergadering van 23 november jl.
De vergadering is weer digitaal. Door de nieuwe coronamaatregelen kan de vergadering niet in de raadszaal
plaatsvinden.
Ontwikkeling van de speeltuinen in stadsdeel Zuid
Mevrouw Henja Bartjan, directeur-bestuurder van de
Stichting Enschedese Speeltuinen (SES), geeft een
presentatie. In 2019 stelden de SES en de gemeente
Enschede een gezamenlijke visie vast. De kernpunten
van deze visie zijn:
• De beheerde speeltuinen leveren een belangrijke bijdrage aan talentontwikkeling en positieve gezondheid
voor elk kind.
• De beheerde speeltuinen bieden van een veilige plek.
• De beheerde speeltuinen dragen met hun activiteiten
bij aan ontmoeting en verbinding tussen buurtbewoners.
• De beheerde speeltuinen zijn een katalysator voor activering en participatie van vrijwilligers, taakgestraften
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Alle kinderen en leerkrachten van
basisschool Het Stroink wensen u
Fijne kerstdagen en een gezond 2022!

KIES & MIX
GOURMET

Vlees, vis, vega of groente
6 schaaltjes met sticker ‘kies & mix’

+2
4
GRATIS

De SES
• De organisatiestructuur is veranderd, zodat er sneller
gehandeld kan worden. Er is gesproken met de wijkregisseurs en samen met Eurus zijn er interviews gehouden. Stichting Jantje Beton heeft met de uitkomsten
uit al die gesprekken een ontwikkelplan opgesteld. Dat
ontwikkelplan heeft de SES weer met de speeltuinen
doorgesproken.
• Er is een coördinator aangenomen, Danielle Rekers.
Zij gaat o.a. helpen bij het organiseren van nieuwe activiteiten, het ondersteunen van de besturen en bij het
vinden van de broodnodige vrijwilligers.
Tuindorp-Wesselerbrink
Dit is de enige beheerde speeltuin in Zuid. Die scoort
heel goed. Toch wordt er doorontwikkeld. Er is goed
nieuws, want dankzij de wijkbudgetten komt er weer
een glijbaan op de heuvel. Er wordt nog gekeken of
er sporttoestellen kunnen komen. Bovendien is er een
nieuwe huurder: Het Fort. Het Fort zal ook weer nieuwe
kinderen aantrekken en wellicht ook nieuwe ouders.
Het speeltuingebouw is eigendom van de gemeente
maar die wil dat wel overdragen. Als het goed is komt
er subsidie om het achterstallige onderhoud aan te pakken. Het gebouw is wel veilig.
Er is een cursus gastheer/-vrouw gegeven aan de
beheerders, omdat die het gezicht zijn van de speeltuinen. De cursus ging over: Welkom heten, koffie en
ranja schenken en ook inventariseren van wat er leeft.
Smiley Stroinkslanden
De SES is in gesprek met het bestuur. Het huidige bestuur wil wel aansluiting met de SES. Ook omdat ze op
enig moment een stapje terug willen doen. Maar dan
moet het Smiley wel blijven bestaan, omdat het een fijne plek is voor de wijk en alle inwoners. Men wil graag
dingen contractueel vastleggen, waaronder het gebruik
van de grond voor onbepaalde tijd en duidelijkheid over
taken en verantwoordelijkheden.
Wijkregisseur De Heusden vertelt dat er volop overleg
is en dat nu eerst de gebruikersovereenkomst gesloten
moet worden. De huidige loopt tot 2024, de grond is
van de gemeente.
Wethouder Kampman geeft aan dat hij zeker het gebied
verder wil ontwikkelen en speeltoestellen wil plaatsen.

Maar dat hij ook rekening houdt met ontwikkelplannen vanuit andere kanten, bijvoorbeeld de Hanenberglanden, stedelijke ontwikkelingen. Hij wil daar niet op
wachten maar hij wil ook open houden dat het straks
misschien slimmer kan.
Mevrouw Futselaar (SP) en mevrouw Visser (Enschede Anders) noemen het verdwijnen van Speeltuin het
Polböske en vinden het jammer dat er nu nog maar één
speeltuin in Zuid is. Mevrouw Bartjan vertelt dat er helaas geen budget is om uit te breiden.
Mevrouw Nijenhuis (CDA) spreekt haar wens uit om iedereen die op de speeltuin als vrijwilliger actief is een
VOG (Verklaring omtrent gedrag) te laten aanvragen.

Vragen uit de commissie
• Mevrouw Hofman (PvdA) heeft vragen over vandalisme bij scholen en stroomuitval.
Kampman: Er zijn gesprekken gaande dat scholen zelf
camera’s gaan ophangen. Dat mag ter bescherming
van je eigen object. Het verhoogt de pakkans. Ook
terreinen minder toegankelijk maken voor met name
scootertjes. Er is tevens contact met de wijkagent en
de jeugdagent om sommige jongeren uit de anonimiteit
te halen. Die worden nadrukkelijker gevolgd. Er worden ook activiteiten aangeboden tegen de verveling die
vaak ten grondslag ligt aan dit soort vandalisme.
Over de stroomstoringen: de gemeente is ermee mee
bezig. Ze hebben vragen neergelegd bij Enexis maar er
zijn nog geen antwoorden.
• De heer Kel (BB) vraagt naar de incidenten van de afgelopen tijd, zoals een man met een mes in winkelcentrum Zuid die na een dag alweer rondliep; een schietincident met een gaspistool en een locatie van de Dienst
Justitiele Inrichtingen aan de Beltrumbrink. Mevrouw
Verbeek (PVV) heeft ook vragen over de man met het
mes. En of er slachtofferhulp is verleend.
Kampman: Het adres aan de Beltrumbrink betreft een
reguliere woning. Het is aan de arts van de crisisdienst
om te bepalen of iemand een gevaar voor de samenleving is. “Geen gevaar voor zichzelf of anderen.” De
betrokken zorginstelling moet zorgdragen dat de kans
op nieuwe incidenten zo klein mogelijk is. Het huis aan
de Beltrumbrink staat niet op de vlekkenkaart. De vlekkenkaart is een kaart van Enschede waarop de plekken
waar bijzondere instellingen staan zijn ingekleurd.
De man met het gaspistool komt niet uit Enschede. Er
is geen slachtofferhulp verleend omdat er geen vraag
was. De politie en ook het stadsdeelmanagement heeft
wel een rondje door het winkelcentrum gelopen en met
mensen gesproken.
• Mevrouw Visser, Enschede Anders. vraagt welke
stappen er zijn ondernomen voor een eigen plek in de
Helmerhoek voor jongeren.
Kampman: Alifa en Sportaal organiseren activiteiten,
zoals een wekelijkse instuif in de Helmer en de sporthal.

Die worden goed bezocht en er is goed contact. Er is nu
geen vraag meer naar. De gemeente luistert goed naar
de jongerenwerkers en Alifa. De heer Kel heeft begrepen dat de jongeren graag een plekje willen waar ze ‘s
avonds kunnen zitten.
• Mevrouw Futselaar vindt het jammer dat de commissie niet geïnformeerd wordt over de gebiedsverkenning
Broekheurne.
De wethouder legt uit dat dat nog komt als er meer duidelijkheid is over het zonnepark en dat is pas als de
energievisie is vastgesteld.
Aandachtspunten- en toezeggingenlijst
• Wijkregisseur de heer Boeke: Een aantal panden op
de Hanenberglanden uit de overlast top-5 is verkocht.
De huurovereenkomsten met notoire overlastgevers
zijn beëindigd. De nieuwe eigenaar is de binnenkant
aan het opknappen en in een deel van de woningen
zitten nu studenten in. Dit verloopt tot nu toe zonder
overlast.
• Het Smiley Stroinklanden heeft de afgelopen tijd twee
succesvolle evenementen georganiseerd waaronder
een Halloweenspooktocht waar zeer veel mensen aan
hebben deelgenomen.
• Kruispunt Broekheurnerondweg - Broekheurne-ring:
de gemeente laat tellingen uitvoeren om de bestaande
situatie in kaart te brengen. Deze stap is noodzakelijk
om mogelijke oplossingsscenario’s te bedenken.
• Wienerbrink: de situatie wordt in de gaten gehouden.
Er zijn nu geen signalen dat de leefbaarheid of veiligheid in het geding zijn.
Er zijn geen toezeggingen gedaan.
Korte mededelingen, Just Boeke:
Over inhuizing van de bibliotheek in Winkelcentrum
Enschede Zuid wordt de commissie in januari geïnformeerd.
• Twee keer per week zetten kinderen zich vrijwillig in
om zwerfafval op te ruimen in het Wesselerbrinkpark.
De kinderen kiezen een spaardoel waaraan ze het verdiende geld kunnen geven. Deze actie duurt 4 maanden en komt waarschijnlijk volgend jaar terug.
• Een buurtbewoner heeft een kort geding aangespannen tegen de afsluiting van het olifantenpad.
• In de loop van 2022 kan de bestemmingsplanprocedure voor het Rutbeek worden hervat.
• Voor het einde van het jaar zijn de Boekelosestraat en
Haaksbergestraat in Usselo weer open.
• De werkzaamheden aan de Usseleresweg en Usselerhofweg worden in januari opgestart.
• Het college heeft positief besloten over uitbreiding van
de Paradijsvogelwoningen van Surplus met drie woningen.
• Het vlonderpad is voor de Kerst weer open.
De vergadering wordt gesloten met de mededeling dat
de volgende vergadering op 18 januari 2022 zal zijn.
Dat is de laatste voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Waarop mevrouw Visser laat weten dat ze graag voor
de verkiezingen uitgebreid wil praten over de leefbaarheid in Zuid die volgens Enschede Anders her en der
onder druk staat. Wethouder Kampman en voorzitter
Teutelink beloven mevrouw Visser dat dit de volgende
vergadering op de agenda komt te staan.

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

Heeft u een goed idee om uw straat, wijk of de stad beter en sterker te maken na corona?
Dien uw idee dan in bij het fonds Wederopbloei! De gemeenteraad heeft namelijk € 600.000 opzij gezet om initiatieven uit de stad te ondersteunen. Dien
uw plan in, pitch voor de stadsjury en
help Enschede beter te maken!

RUIM 40
SOORTEN
Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

Sterker Enschede na corona
Ook Enschede heeft te maken met de
gevolgen van de coronacrisis. De gemeente heeft daarom een fonds opgericht om de straat, wijk en stad na corona sterker te maken. Veel initiatieven

komen voor subsidie uit het fonds in
aanmerking. Initiatieven voor de hele
stad, voor een wijk, buurt of straat of
voor een bepaalde groep of sector. Alle
bewoners, verenigingen, organisaties
of instellingen en bedrijven uit Enschede kunnen een voorstel indienen. Het
fonds is niet bedoeld voor directe corona gerelateerde kosten, tekorten en
gederfde inkomsten.
Stadsjury
Om het fonds Wederopbloei zo veel

mogelijk van en voor de stad te maken
worden de ingediende ideeën en plannen beoordeeld door een stadsjury.
Deze stadsjury bestaat uit zeven tot negen leden met hart voor de stad en die
betrokken zijn bij de Enschedese samenleving. Bent u benieuwd of uw idee
in aanmerking komt voor subsidie? Kijk
dan op de pagina van het Fonds Wederopbloei en wie weet staat u binnenkort
te pitchen voor de stadsjury!
www.enschede.nl/nieuws/fonds-weder-

opbloei-is-van-start
U kon uw subsidieaanvraag tot 1 november 2021 indienen maar er vinden
hierna nog 3 rondes plaats. De einddatum voor het indienen van een subsidieaanvraag per ronde is:
Ronde 2: 1 februari 2022
Ronde 3: 1 mei 2022
Ronde 4: 1 augustus 2022

Januari 2021
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De Forelderij: dagbesteding waar de deelnemers zich als een vis in het water voelen
Aan de rand van Enschede in Usselo ligt de sociale onderneming Forelderij. Misschien bent u
er wel eens langs gefietst? U denkt misschien
dat u daar alleen terecht kunt voor forel, maar
niets is minder waar. “Ze moeten komen proeven van mijn lekker appeltaart!” roept Susanne
enthousiast!
Dagbesteding
De Forelderij is een dagbestedingslocatie van
Stichting Surplus. Bedrijfsleider Remco Oostrik:
“De mensen die hier bij ons werken, hebben allemaal een grote afstand tot de arbeidsmarkt
door sociale, psychische of verslavingsproblematiek. Wij bieden hier een veilige omgeving
en structuur waarin ze (weer) actief kunnen
worden én blijven.”
Op het terrein van De Forelderij zijn een brasserie, een speeltuin, een moestuin, een bloemenpluktuin, een boomgaard, een bijenstal,
twee visvijvers en een houtwerkplaats. Tijdens
de dagbesteding doen de mensen alles wat er
maar nodig is, van onderhoud van de moestuin,
tot het bakken van taarten. Of van het bouwen
van een verkoopstalletje tot een maaien van
het gras. Remco: “Zelfs vandaag is er gras gemaaid. Het groeit nu in november natuurlijk niet
zo hard, maar je moet het wel bijhouden. We
werken hier bovendien met een vaste structuur.
Iedere activiteit heeft een vaste dag en tijd. Als
er dus in de zomer op donderdag gras wordt
gemaaid, doen we dat in de winter ook.”
De mensen werken hier in ploegen/ dagdelen
van 9-12 uur en/of van 13-16 uur. Judith Rouwenhorst, trajectbegeleider bij de Forelderij:
“Iedereen die hier werkt, krijgt van ons een gezonde lunch. De ochtendploeg eet om 12 uur
samen en gaat dan naar huis. De middagploeg
begint om 12.30 uur met de lunch en gaat dan
aan het werk. Zo krijgen ze in ieder geval één
goede maaltijd per dag.”
Normaal eet iedereen samen in de kantine,
maar die is nu vanwege de coronacrisis te
klein. Daarom eten ze nu samen in de houtschuur. Die schuur is van binnen door de cliënten zelf helemaal afgetimmerd met resthout
van steigers en pallets. Er staan tafels, stoelen
en banken, die ook door de cliënten zelf zijn gemaakt. Uw redacteur mag samen met de cliënten een heerlijk kopje groentesoep mee-eten.
Er klinkt Duitse muziek uit de radio en de boterhammen worden verdeeld. Een van de dames vertelt trots dat ze van alles heeft gedaan,
dat niet alles af is, maar nu wel naar huis gaat.
Dat is uiteraard goed. Zelf vindt dat ze hier niet
werkt, maar voor de lol is. De andere cliënten
èn Judith zijn het niet met haar eens. Gezellig is
het zeker en het heet dagbesteding. “Maar dat
is hard werken hoor!” roepen ze lachend.

Brasserie
Remco Oostrik, bedrijfsleider horeca: “We
bieden ook dagbesteding d.m.v. horecawerkzaamheden aan. Cliënten werken in de brasserie bijvoorbeeld in de keuken en de bediening.” Susanne, één van de medewerkers in de
brasserie: “Ik werk hier nu ongeveer vijf jaar. Ik
vind het heel leuk. Thuis zat ik me te vervelen
en dus heb ik hier contact gezocht. Ik werk nu
drie dagen in de week in de keuken, met serveren, opruimen. Ik heb geleerd om verschillende gerechten te maken, die ik niet kende. Die
kook ik nu thuis af en toe ook. En ik bak zelfs
taarten voor de buurt. Ik heb ook al vaak de
soep voor de lunch voor ons allemaal gekookt.
Ik zou wel een betaalde baan willen, maar dat
is nu nog te moeilijk.” Remco: “De werkdruk is
hier laag. Niets moet en alles mag. Dus als het
even niet gaat, is dat geen probleem. Maar we
zoeken wel altijd contact om te kijken hoe het
gaat. Maar Susanne je weet het maar nooit. Je
hebt hier al zoveel geleerd. Misschien kan je in
de toekomst wel ergens anders aan het werk.”
In de brasserie wordt gekookt met groente en
fruit uit de eigen biologische moestuin. Remco:
“We hebben zelfs een bijenstal om te zorgen
dat alles in de tuin bevrucht kan worden. En
soms gaan we gewoon kijken wat er in de tuin
groeit.” “Ja en dan gaan we daar iets mee koken,” vult Susanne enthousiast aan.
Contact
Bij de Forelderij gaat het om twee dingen: werken en contact. Remco: “De dagbesteding is
natuurlijk een manier om mensen werk te bieden. Maar het gaat ook om contact. Misschien
is dat zelfs nog wel belangrijker. Gewoon contact tussen de cliënten onderling, zodat ze niet
alleen zijn. Maar vooral ook contact van de medewerkers met de cliënten, zodat we kunnen
zien hoe het gaat en/of wat ze nodig hebben.
Toen we tijdens de lockdowns gesloten waren,
was dat dus een groot probleem. Iedereen zat
alleen thuis. We zijn toen maaltijden gaan maken en die bij de cliënten thuis gaan brengen.
Zo konden we elkaar toch even zien, horen en
eventueel helpen.”
We zijn open voor appeltaart!
Vandaag is het in de brasserie heel rustig.
Remco: “Dat is het de laatste tijd wel vaker. In
het najaar en de winter komen sowieso al minder mensen, maar door huidige coronamaatregelen is het extra lastig. En dan ligt ook de weg
naar Usselo er al maanden uit! Maar wij zijn
gewoon open hoor! Het hele jaar door kun je bij
ons terecht. We hebben zelfs een paardenstal,
dus mensen kunnen ook te paard komen.”
Susanne: “Ja, iedereen moet komen om mijn
lekkere appeltaart te proeven!”
De Forelderij is open van maandag t/m zondag
van 10.00-17.00 uur. Er zijn momenteel nog kolen, prei en bloemen te koop. De Forelderij is
ook te huur als feest- of trouwlocatie.
De Forelderij, Usselerrietweg 50, 7546 PE Enschede. Tel: 053-4282439 www.forelderij.nl

Neem de tijd voor
elkaar!
We gaan richting de
kerstdagen en oud en
nieuw. Normaal gesproken voor de meeste
mensen fijne feestdagen
om met vrienden en familie te vieren en samen
te zijn. Ook ikzelf verheug me altijd op deze
dagen. Helaas heerst
het coronavirus nog
steeds in die mate dat
alles dit jaar opnieuw anders is dan we graag zouden
willen.
Tijdens het schrijven van deze column, weten we nog
niet precies welke maatregelen er gelden rondom de
feestdagen. Maar heel uitgebreid, in groot gezelschap
thuis vieren of met zijn allen feesten of uit eten, dat zit
er ook dit jaar waarschijnlijk niet in.
Kijk naar elkaar om
Toch wil ik een oproep doen om vooral de komende tijd
naar elkaar om te kijken. Neem de tijd voor je vrienden,
kennissen en familie. Een telefoon- of videogesprek
kan ook heel fijn zijn. Of ga samen een stuk wandelen.
En kijk ook eens in je eigen straat of omgeving of er
mensen alleen zijn; waar eenzaamheid op de loer kan
liggen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar
kijk naar elkaar om. Maak een praatje of drink samen
een kopje koffie; dat kan heel waardevol zijn.
Prachtige ontmoeting
Gelukkig zijn er ook mensen voor wie het heel vanzelfsprekend is om naar anderen om te kijken. Ik denk
dan een het echtpaar Mulder in Wesselerbrink. Ik was
daar pasgeleden op bezoek om mevrouw Mulder te
feliciteren met haar 94e verjaardag. Mede namens de
ondernemers van Winkelcentrum Zuid, waar het echtpaar nog steeds de dagelijkse boodschappen doet.
We brachten gebak en hebben gezellig koffiegedronken. Meneer Mulder is ook 94 en het echtpaar is bijna
75 jaar getrouwd. Een prachtige ontmoeting; wat een
liefde heb ik daar gezien! En ondanks hun respectabele
leeftijd, maken ze zich nog steeds druk om hoe het met
anderen gaat. Daar kan iedereen een voorbeeld aan
nemen!
Ik wens iedereen – hoe dan ook - hele fijne feestdagen
toe en een heel goed en gezond 2022!
Ik hoop u dan weer te ontmoeten!

Arjan Kampman
Stadsdeelwethouder Zuid

Speeltuin Tuindorp
Wesselerbrink

De mensen van Speeltuin
Tuindorp-Wesselerbrink
wensen u fijne feestdagen!
Het speeltuingebouw is dicht in de kerstvakantie.

Victoria ’28 en FC Noaber slaan de handen in elkaar!
“Bij een voetbalvereniging is altijd iets te
doen. Wij zijn bovendien ook een Ontmoetingspark, dus de hele dag zijn hier
activiteiten voor verschillende doelgroepen. Om dat allemaal in goede banen te
leiden zijn veel handen nodig. Maar we
komen eigenlijk altijd handen te kort,”
vertelt Martijn Koop, Ontmoetingsclustermanager bij Victoria ’28. “We zijn dus
hard op zoek naar vrijwilligers om de
handen uit de mouwen te steken. En
daar gaat FC Noaber ons bij helpen.”
FC Noaber
“Zeker!,” gaat Christian Renshof, projectleider FC Noaber Enschede, verder.
“We hebben de intentie uitgesproken om
samen te gaan werken. De komende tijd
gaan we de plannen uitwerken.” Martijn:
“FC Noaber heeft een middel om onze
vacante vrijwilligersvacatures op te vullen door een sociaal project. En ze zor-

gen dat jongeren verbonden worden aan
verenigingen. Tegenwoordig is dat namelijk heel lastig. Ze beginnen als kind
wel bijvoorbeeld met voetballen, maar
daar blijft het bij. Dat is erg jammer en
dat willen we samen veranderen.”

Noaberdeal
FC Noaber is opgericht door Eddy Gelhever en Patrick Kip uit Oldenzaal om
een vervolg te geven op de Maatschappelijke stage die middelbare scholieren
verplicht moeten doen. Ze bieden jongeren van 14 tot en met 27 jaar de mogelijkheid om via een Noaberdeal aan de
slag te gaan. Patrick Kip: “Het vervolg
op die stage heet de Maatschappelijke
Diensttijd (MDT). Wij hebben onze MDT
‘Noaberdeal’ genoemd. Een Noaberdeal
is een contract die jongeren met onze
stichting kunnen afsluiten. Hierbij kiezen
ze zelf wat ze willen doen, of dat nu vrij-

willigerswerk bij een vereniging, zorginstelling, basisschool of ander goed doel
is. We zijn gestart met drie verschillende
Noaberdeals: brons van 80 uur, zilver
van 120 uur en goud van 160 uur. Hoe
groter het pakket, hoe meer extra’s in de
vorm van trainingen, beroepskeuzeteksten en leuke feestjes.
Het is logisch dat jongeren eerder kiezen
voor een betaald bijbaantje dan voor vrijwilligerswerk. Dus moeten we jongeren
echt wat te bieden hebben. Dat doen we
in de vorm van een netto vergoeding van
€ 2,75 per uur, maar ook EHBO-cursussen, competentietrainingen en beroepskeuzetesten. Handig voor op het cv. Minstens zo belangrijk is dat jongeren hun
sociale netwerk vergroten. FC Noaber
is echt een community van, voor, door
en met jongeren. Dat houdt in dat ze zelf
projecten bedenken en deze ook echt
uitvoeren. Ze regelen zelfs de financiën, werven nieuwe jongeren en doen de
marketing via social media.”
MDT
Christian: De Maatschappelijke Diensttijd (kortgezegd MDT) is in het oosten
nog niet zo bekend. Je kunt het zien als
een soort van verlengde maatschappelijke stage. FC Noaber heeft een subsidie

Fotowedstrijd: Wat betekent energie voor jou?
De Bibliotheken Enschede en Hengelo organiseren een fotowedstrijd over
de energietransitie: de overgang van
stroom uit traditionele brandstoffen zoals olie, kolen en gas naar groene energie. Amateurfotografen kunnen hun foto
insturen tot en met 15 januari en maken
kans op mooie prijzen.
De foto moet op een creatieve manier
laten zien wat energie voor de fotograaf
betekent. Een vakjury selecteert uit alle

inzendingen 20 foto’s. Deze foto’s worden in februari en maart geëxposeerd in
de bibliotheken van Enschede en Hengelo. De drie beste foto’s winnen een
cadeaubon om te besteden bij een fotowinkel.
Overstap naar duurzame energie
De Bibliotheken besteden deze maanden veel aandacht aan wat de overstap
naar duurzame energie betekent voor

87

De
dankbaarheid
en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

www.indienstvanhetleven.nl

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

deposten.nl/vacatures

ontvangen voor haar project om jeugdvrijwilligerswerk te stimuleren. Dit doen
ze door zogenaamde Noaberdeals die
jongeren bij hun eigen vereniging of organisatie kunnen volgen. Inmiddels doen
er ruim 40 verenigingen en organisaties
in Twente mee. Hieronder zijn inmiddels
ook zeven Enschedese verenigingen,
waaronder Sparta Enschede, R.K.S.V.
Vogido, Buurthuis Dolphia, Zorgcentrum
De Posten en Victoria ’28.
MDT bij Victoria ‘28
Martijn: “Vanaf het voorjaar van 2022
kunnen jongeren bij ons een MDT doen.
Ze kunnen bijvoorbeeld aan de slag als
gastheer/-vrouw om gastteams te ontvangen en te begeleiden, als trainer, als
kantinemedewerker of als medewerker
ledenadministratie. We hopen natuurlijk
dat jongeren die nu bij ons voetballen
zich voor de vereniging in willen zetten,
maar alle jongeren zijn welkom! Dus heb
je zin en tijd om bij ons aan de slag te
gaan? Loop eens binnen en vraag naar
mij.”
Kijk voor meer informatie op: www.fcnoaber.nl of www.victoria28.nl. Of stuur
een mail naar Martijn Koop: ontmoetingsclustermanager@victoria28.nl

huishoudens in Enschede en Hengelo.
Daarbij werken ze samen met omroep
1Twente aan de Agenda van de Stad,
om zo inwoners te informeren over
maatschappelijke ontwikkelingen met
grote impact op huishoudens en het individu.
Meer informatie is de vinden op de website van de Bibliotheek Enschede: www.
bibliotheekenschede.nl.

Column

Werkt medelijden hebben met iemand?
Dat heb ik me vaker afgevraagd. Zeker in deze tijd. Als ik dan kinderen op
school zie waarvan ik weet dat ze het
thuis minder breed hebben. Dat ze niet
die zak vol cadeaus bij de voordeur
hebben staan, zoals het bij mij vroeger
thuis was. Ze zetten alleen op zaterdag de schoen en krijgen dan een lolly.
Oma zorgt voor een extraatje, ook zij
heeft gespaard.
Met kerstmis is het gourmetten, op allebei de dagen. Waar wij vroeger naar
Van der Valk gingen brunchen en een dikke biefstuk
bij de keurslager haalden.
Ik weet het, je kiest niet uit
waar je geboren wordt. Ik
kan er niet veel aan doen
dat ik als kind geen armoede heb gekend. Maar daarom vind ik het ook zo
oneerlijk. En daarom voel ik me rot als
ik kinderen zie die ik niets minder gun
dan mezelf. Ik kan ervan wakker liggen. Ik heb weleens gedacht te moeten stoppen als leerkracht. Als ik echt

Pedro Swier
Bel (053) 431 23 89
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aandacht geef aan mijn gevoelens, lig
ik wakker.
Medelijden hebben met andere mensen kan ik niet uitzetten. Maar ik kan
het wel omzetten in een goede dingen.
Met aandacht, voor sommige kinderen
wat extra, kan je al veel goed doen
merk ik. Ik maak weleens een verhaaltje voor een leerling. Dat verhaal
gaat dan helemaal over hem of haar.
Natuurlijk zijn het
positieve verhaaltjes. Ook knutsel ik
thuis zo af en toe
een spelletje. Zo’n
doordenker waar
kinderen bij blijven stil staan. Wat
ik maak krijgen ze
van me cadeau.
Ik probeer op mijn eigen manier wat
meer te betekenen voor anderen. Dat
geeft mij een goed gevoel en vaak zie
ik, dat het die ander ook goed doet.

De 38-jarige Marjolein heeft weinig sociale contacten. Hierdoor
voelt ze zich best eenzaam, soms
zelfs op het depressieve af. Gelukkig kan ze rekenen op de steun
van Maikel (35) om weer positiever in het leven te staan.

Vriendin met psychische klachten
Maikel doelt op de situatie van zijn
toenmalige vriendin. Zij kwam destijds bij Mediant terecht, omdat ze
psychische klachten heeft. “Doordat
ik vaak bij haar langsging, kwam ik
ook in contact met andere mensen
van de Helmerzijde. Ik maakte een
praatje met hen of we dronken samen een kopje koffie. Kortom, er gewoon even voor een ander zijn. Daar
draait het om.”
De relatie ging uit, maar Maikels
binding met de mensen van Mediant bleef. “Ik besloot vrijwilliger te
worden en me aan te sluiten bij het
Mediant Maatjes Hoor ‘ns programma. Naast dat ik een maatje ben
voor Marjolein, ben ik ook iedere
woensdagavond aanwezig tijdens
de inloopavond. Ik zie het niet als
werk, maar als een verplichte ontspanningsavond”, zegt Maikel. “Het
is voor mij een kleine moeite om een
luisterend oor te bieden of een spelletje te spelen. Voor de ander is het
echt iets waar hij of zij naartoe leeft.”

‘t Helmgras wenst u alle goeds
voor 2022 en bedankt u voor alle
steun in het afgelopen jaar!
Op de foto ziet u op de achtergrond de
toonzaal die volop wordt verbouwd. In januari het verhaal daarover.
In de grote kastanjebomen worden grote
kerstballen opgehangen. Die bomen hebben dan de bijnaam: gehaktballenbomen.

Een juf uit Enschede

Maikel helpt Marjolein uit sociaal isolement: ‘Voorheen bleef ik
maanden in bed liggen’

Het tweetal kende elkaar twee jaar
geleden nog niet. Via Astrid Doeschot van Mediant werden ze met
elkaar in contact gebracht. Maikel
is namelijk een maatje voor deelnemers met langdurende psychiatrische klachten. “Ik heb van dichtbij
meegemaakt hoe snel het bergafwaarts kan gaan met iemand”, legt
hij uit. “In zo’n situatie is het belangrijk dat je mensen om je heen hebt
bij wie je steun kunt zoeken.”

Reden

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?
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Structuur aanbrengen
Maikel brengt om de week een bezoek aan Marjolein. Meestal gaan
ze koffie drinken en nemen ze dag
door. “We hebben het over van alles
en nog wat,” zegt Marjolein. “Bijvoorbeeld over wat er in de politiek speelt
of hoe het op werk gaat. Soms gaan
we samen boodschappen doen.
Doordat Maikel mijn maatje is, voel
ik me minder alleen en heb ik weer
een dagritme. Voorheen bleef ik
maanden in bed liggen, omdat ik me
zo alleen voelde. Nu gaat het gelukkig beter met mij.”
Ik zie Marjolein vaker dan mijn eigen maatjes
Marjolein en Maikel hadden gelijk een klik. “Ik zie haar zelfs vaker
dan mijn eigen maatjes. Toen ik als
vrijwilliger begon, heb ik wel aangegeven dat ik graag gekoppeld wilde
worden aan iemand die iets te vertellen heeft. Het moet geen eenrichtingsverkeer zijn. Bij Marjolein heb
ik aan gespreksstof geen gebrek,”
vertelt Maikel lachend. “En alles wat
ze aan mij vertelt, blijft ook bij mij. Ze
kan mij volledig vertrouwen.”
Ook maatje worden?
Marjolein is niet de enige persoon die
baat heeft bij iemand zoals Maikel.
Er is namelijk een tekort aan maa
tjes. Daarom is Mediant hard op zoek
naar extra vrijwilligers. Heb jij belangstelling voor mensen in de geestelijke gezondheidzorg? Ben je twee
tot vier uur per week/om de week
beschikbaar voor vrijwilligerswerk?
Meld je dan aan voor het Mediant
Maatjes Hoor ‘ns programma.(www.
mediant.nl/over-mediant/vrijwilliger-bij-mediant-maatjes-hoor-ns/
mediant-maatjes-hoor-ns/aanmelden-als-vrijwilliger) “Je doet de dingen die je eigenlijk ook voor je gewone maatjes zou doen.”

Loterij en Kerst voor de
Zonnebloem Enschede Zuid
Helaas zijn er geen grote prijzen
gevallen op de loten die wij als vrijwilligers van Zonnebloem Enschede
Zuid hebben verkocht. We hopen op
meer succes volgend jaar. Uiteraard
zijn we wel erg blij met de inkomsten
vanuit de loterij omdat we met dat
geld weer wat leuks voor de deelnemers kunnen organiseren.
Naar aanleiding van de persconferentie en de verder aangescherpte
coronamaatregelen hebben we besloten de kerstbijeenkomst van 11
december 2021 bij SandersKuper af
te lassen, hoe spijtig ook!

- De 1,5 meter maatregel (nu ook
binnen) is met onze doelgroep niet
haalbaar.
- Dragen mond-neusmasker bij verplaatsingen (nu ook binnen) maakt
het spontane gesprek nagenoeg onmogelijk
- Het advies is te (zelf)testen voor
de aanvang van een activiteit, dit is
extra belastend en wellicht niet altijd
haalbaar en betrouwbaar.
- Velen zijn nog niet “geboosterd” op
11 december.
- Als organisatie zouden we op onze
tenen moeten lopen en dat voelt niet
“vrij”.
- Het feit dat binnen de Duitse regels misschien een activiteit wel
kan plaats vinden vinden we dat we
als Nederlandse organisatie met
een groep Nederlandse mensen de
maatregelen van Nederland moeten
volgen. Zeker met onze toch zeer
kwetsbare groep waar uit de feiten
blijkt dat Corona hard kan toeslaan.
Dus we richten ons op een spontaner evenement in het jaar 2022.
En daarom zijn we nu bezig met een
alternatieve kerstattentie voor de
deelnemers.
Bent u geïnteresseerd in onze activiteiten ?
Wilt u donateur, vrijwilliger of deelnemer worden van de Zonnebloem
Enschede Zuid? Neem contact op
met Coby van Os g.a.vanos@home.
nl 0534773091
Desire Jansen
namens het bestuur van Zonnebloem afdeling Enschede Zuid
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Denkt u weleens aan uw pensioen?

Optimale
ontwikkeling
voor ieder
kind.

Stoppen met werken, met pensioen gaan… iedereen denkt er wel eens aan. Sommige mensen dromen er zelfs van. Maar weet u eigenlijk
hoe uw pensioen geregeld is? Waar uw geld
vandaan komt? Dat is voor veel mensen onduidelijk.
De laatste jaren wordt er in de politiek regelmatig over ‘de pensioenen’ gepraat. Woorden als
indexeren, verlies van koopkracht, pensioenstelsels vliegen ons om de oren. Maar weet u
wat ze betekenen? En wat er eigenlijk aan de
hand is met onze pensioenen?
Rik Min woont in Stroinkslanden en verdiept
zich al ruim 10 jaar in alles wat met pensioenen
te maken heeft. Hij is naast lid ook bestuurslid
van FNV Senioren afdeling Enschede. Hij wil
u nu graag vertellen wat er aan de hand is. En
misschien kunt u zelfs helpen…

Samen maken wij de samenleving
als geheel nóg mooier. Met hart
voor mens en natuur. Wij zouden
niet anders willen, want wij zijn
Humankind.
www.humankind.nl

Laagste Prijsgarantie!
Bij RijbewijskeuringsArts.nl

de juiste weg naar je rijbewijs

www.josheskamp.nl
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06 57676394

Enschede – Senioren, beroepschauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs of Taxipas moeten worden
gekeurd, kunnen hiervoor 2 tot 4 keer per maand terecht bij de RijbewijskeuringsArts.nl in Wijkcentrum de Magneet en Kantorencentrum Schuttersveld
in Enschede. Voor een afspraak kan worden gebeld naar het landelijke nummer: 085-0180 800 of kunt u online boeken via www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Leden van de lokale thuiszorgorganisaties en/of CNV/FNV/ouderenbonden
betalen €45,00 voor 75+ B/E niet leden betalen €52,50.
Tot 75+ (A/B/BE/C/CE/D/DE, Taxipas, Medibus en Touringcar: €60,00.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Liever pinnen dan contant.

Pensioenstelsel
“In Nederland hebben we één van de beste
pensioenstelsels van de wereld. Maar het is
ook erg ingewikkeld en de wereld is de laatste
jaren erg veranderd,” vertelt Rik Min. “De regering wil de pensioenen en het pensioenstelsel
veranderen. Daar maken we ons als senioren
FNV Enschede in de vakbond zorgen over.”
In Nederland heeft iedereen recht op AOW als
ze 67 jaar zijn. De staat betaalt die AOW als
men stopt met werken. Daarnaast sparen mensen die werken voor een pensioen. Dat is een
aanvulling op de AOW. Een gepensioneerde
krijgt dan maandelijks een bedrag van de staat
(AOW) en een bedrag van een pensioenfonds.
Er zijn veel verschillende pensioenfondsen.
Vaak zijn de pensioenfondsen gekoppeld aan
een bepaalde bedrijfstak.
Het sparen gebeurt ‘automatisch’. In de CAO
zijn daar afspraken over gemaakt. De werkgever houdt van het bruto salaris een deel in en
dat gaat naar het pensioenfonds. Als dat later
uitbetaald wordt, krijgt de gepensioneerde dus
eigen opgespaard loon.
Niet iedereen bouwt op die manier automatisch
een aanvullend pensioen op. Denk bijvoorbeeld
aan ZZP-ers of flexwerkers. Ook bouwt niet iedereen evenveel aanvullend pensioen op. Dat
hangt af van de hoogte van je salaris en van de
afspraken in de CAO.
Pensioenstelsel vernieuwen
Rik: “Het pensioenstelsel werkt dus in principe goed. Maar de regering wil de pensioenen
privatiseren. Dat betekent dat commerciële
(verzekerings)bedrijven de pensioenen moeten gaan beheren. Die hebben echter andere
belangen dan de overheid. Nu gaat al het gespaarde geld in een grote pot en daar worden
de pensioenen dan weer uit betaald. Om het
geld te beheren en om de economie te helpen
kopen de pensioenfondsen aandelen en obligaties. Daardoor neemt het vermogen ook toe.
Als het goed gaat. Als het slecht gaat op de
beurs, dan natuurlijk niet. Maar de economie
gaat altijd heen en weer en doordat alles in één
pot zit, kunnen we elkaar helpen en krijgt iedereen het pensioen waar hij recht op heeft.

Als de pensioenen geprivatiseerd worden, worden de pensioenen geïndividualiseerd. Het
geld gaat dan niet in één grote pot, maar iedereen bouwt feitelijke een eigen vermogen op.
Je loopt dan veel meer risico. Ik ben dus tegen
deze plannen!!”
Indexeren
Het vermogen van de pensioenfondsen is de
afgelopen 13 jaar van 700 naar bijna 2000 miljard euro gestegen. Jaarlijks komt er gemiddeld
meer dan 100 miljard aan premies en rendement bij. Terwijl er maar 28 miljard aan pensioenen wordt uitgekeerd. De kosten van het vermogensbeheer zijn ondertussen tot 8 miljard
per jaar gestegen. Er is dus geld genoeg voor
de pensioenen!
Rik: “Maar de pensioenfondsen betalen al jaren hetzelfde bedrag. Ik krijg nu net zoveel als
zeven jaar geleden toen ik met pensioen ging.
Terwijl er dus een bak met geld is waar niks
mee wordt gedaan. De vraag is ook van wie
dat geld is. Is het van de mensen die nu met
pensioen zijn of van de jonge mensen, die nu
nog sparen. Het meest logisch is dat het van iedereen is en dat het dus verdeeld moet worden.
Maar ja…dat gebeurt dus niet. En dat vinden
wij van Pensioenactie Oost en FNV Senioren
niet terecht. Daarom willen we dat de pensioenen geïndexeerd worden. Dat het geld dus
verdeeld wordt, zodat we allemaal maandelijks
meer aanvullend pensioen krijgen. Dan hebben we ook minder last van de inflatie en wordt
onze koopkracht ook beter.
Daarnaast worden er door de overheid eisen
aan de pensioenfondsen gesteld, die eigenlijk
voor de banken gelden om te voorkomen dat
banken om kunnen vallen als iedereen tegelijk al zijn geld op zou nemen. Maar dat kan bij
pensioenfondsen helemaal niet. Je hebt pas
recht op je geld vanaf je 67e en dat zien de
pensioenfondsen jaren van te voren aankomen. Ook zouden de pensioenfondsen volgens
de nieuwe plannen alleen nog obligaties (renteloze staatsleningen) mogen kopen en geen
aandelen. Maar die leveren tegenwoordig niks
meer op.”
Pensioenactie Oost
Eind augustus 2020 is in Hengelo ‘Pensioenactie Oost’ opgericht door mensen met verschillende achtergronden om te strijden voor
een rechtvaardig pensioenstelsel, zonder kortingen en met indexatie. Pensioenactie Oost
doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met
‘ConsumentenClaim’, ‘Vereniging Woekerpolis’, ‘KBO-Brabant’, ‘Verontruste ouderen’,
‘Nederlandse Bond Pensioenbelangen’ en het
vakbondsoffensief ‘Red het Pensioenstelsel’.
Zij hebben onder het kopje ‘Samen voor een
Eerlijk Pensioen’ recent met zijn allen de handtekeningen die ze het afgelopen jaar samen
hebben opgehaald, aangeboden aan de Tweede Kamer.
En nu: ACTIE!
Rik: “Op dit moment wordt onderhandeld over
het nieuwe pensioenstelsel. Wij dachten dat de
FNV-leden tegen de plannen zouden stemmen.
Maar een groot deel had zoiets van “ik krijg
toch alleen maar AOW, dus maakt voor mij niks
uit. Onderhandel maar. Dat was een klap voor
de vakbond. Maar de onderhandelingen gaan
niet goed. Bovendien moeten de plannen opnieuw door de vakbonden en door de Eerste en
Tweede Kamer worden goedgekeurd.
Nu proberen we zoveel mogelijk mensen te
vertellen wat er met de pensioenen aan de
hand is. Zodat iedereen hopelijk bewust wordt
van de problemen en ons gaat steunen om het
goed geregeld te krijgen. Of kijk gewoon eens
op onze website en bedenk wat je zelf zou willen. Er is geld genoeg en het geld van de pensioenfondsen is van de arbeiders. Dus laten we
zorgen dat het ook weer bij de arbeiders terug
komt.”
Kijk voor meer informatie op: www.pensioenactieoost.nl of www.fnv.nl/cao-sector/senioren

Informatiepunt Digitale
Overheid nu ook op de
Bibliotheek Enschede Zuid
Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Centrale Bibliotheek Enschede voorziet in een
grote behoefte, blijkt sinds de
opening begin september. Daarom is het IDO nu ook geopend in
de vestiging op Zuid.
Dingen regelen met de overheid
verloopt steeds vaker op de computer via internet. Denk hierbij
aan het regelen van een zorgtoeslag, werk zoeken, een woning
zoeken of een rijbewijs verlengen. Voor veel mensen is het niet
gemakkelijk die zaken online te
regelen. Vanuit haar maatschappelijke rol ondersteunt de Bibliotheek Enschede door samen met
de klant naar een vraagstuk te
kijken, door te verwijzen of het meteen samen op te lossen. Veel gestelde vragen betreffen bijvoorbeeld corona; ‘Hoe download ik mijn
corona-check-app?’. Ook hierin biedt het IDO een helpende hand.
Niet alleen voor ouderen
“De computer gebruiken kan lastig zijn voor ouderen, maar ook jongeren die goed overweg kunnen met sociale media vinden bijvoorbeeld het aanvragen van een DigiD ingewikkeld,” aldus Marcel Bok,
Programmacoördinator van de Bibliotheek Enschede. De beschikbare uitleg hierover is voor sommige mensen te complex. Er is een plek
nodig waar mensen persoonlijk te woord gestaan worden. Ik ben blij
dat we nu ook in onze vestiging Zuid een informatiepunt hebben ingericht.”
Praktische zaken
• Het IDO Zuid is iedere woensdag geopend van 10.00-12.30 uur
• Een vraag stellen is gratis
• Het is praktisch om mobiele telefoon of tablet mee te nemen
• Ook niet-leden van de Bibliotheek zijn welkom

Kerstpakketten
In 2019 heeft de PCI St. Jacobus
de Meerdere voor het eerst statiegeld ingezameld. Hiervan hebben
wij 90 kerstpakketten gekocht voor
gezinnen die een steuntje in de
rug konden gebruiken. De inhoud
van de kerstpakketten bestaat uit
boodschappen. Een deel ‘lekkers’,
een deel voedzaam, bijvoorbeeld
broodjes, soep of rijst. In 2020
hebben we 231 gezinnen kunnen
helpen met een kerstpakket.
Dit jaar werken wij samen met de diaconie van de protestantse
gemeente Enschede. Van de wijkcoaches krijgen wij 300 adressen. In totaal hebben wij dit jaar 325 adressen van gezinnen
die het moeilijk hebben. Over iedere boodschap denken deze
mensen drie keer na. Wekelijks is er slechts een klein bedrag
over voor de supermarkt. Extra’s kunnen deze gezinnen amper
of niet betalen. Graag willen wij deze mensen een steuntje in
de rug geven.
De helft van deze kerstpakketten kunnen wij financieren met
statiegeldbonnen. Deze worden de komende maanden bij verschillende supermarkten in Enschede verzameld. Voor het resterende bedrag zijn wij op zoek naar hulp.
Kent u een mogelijke sponsor of wilt u meer weten? Dan kunt u
een e-mail sturen naar secretaris@caritasenschede.nl.
Wilt u ons zelf steunen? U kunt
uw gift overmaken op NL45ABNA
0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede onder vermelding van ‘kerstpakketten’.

Altijd al gitaar
willen spelen?

K i nder p a g i n a
de Stroinkslander

December 2021

Harry Banninga Gitaarles biedt je:
• Akoestische-of elektrische gitaarles, basles
en/of ukelele les
• Deskundige feedback
• Praktijkgerichte lessen, afgestemd op
jouw smaak
• Goede prijs/kwaliteit/lesduur verhouding
• 1e gitaarles altijd GRATIS!
• Een professionele lesstudio met airco
en met wachtruimte

Andre’s tuinen
Voor al uw tuinwerkzaamheden
06-21 30 51 06

Basisschool De Regenboog

Het Stroink 60, 7542 GT Enschede, www.regenboog-enschede.nl, tel: 053 47 66 477, mail: regenboog-dir@skoe.nl

NU STEMAPPARAATJE T.W.V. € 15,- KADO!
WW
WWW.HARRYBANNINGAGITAARLES.NL
HABANNINGA@GMAIL.COM
06-52336778

“Kom in beweging!”

Harry Banninga Gitaarles
Muldermanshoek 35, 7546 BW Enschede

Beweegvloer!

Bogelskamphoek 59 Enschede

We hebben op de Regenboog sinds het begin van dit schooljaar een Active
Floor, of beweegvloer zoals we hem ook wel noemen. De Active Floor is
een interactieve vloer waar kinderen van groep 1 t/m 8 educatieve spellen
op spelen. Hierdoor is het ideaal voor bewegend leren. Eigenlijk is het een
levensgrote tablet op de grond die wordt bestuurd door de voeten van de
kinderen.
Het is een digitaal product, waardoor het meteen aansluit bij de belevingswereld van de kinderen van nu, maar ze zijn ook bezig met doelen uit de
lesstof en ze bewegen!
De spellen die erop staan zijn deels gehaald uit een bibliotheek van de ontwikkelaars en andere gebruikers, maar het mooie is dat we ook zelf spellen
kunnen maken. Wij koppelen dan gelijk programmeren aan bewegen. De
doelen uit onze lessen kunnen we verwerken in een spel, zodat kinderen al
bewegend extra kunnen oefenen. Bijvoorbeeld de tafels, de woordenschat
of spelling.
Ook zitten er spellen in omdat het leuk is, zoals voetbal, airhockey, een puzzel of memory.

Moeite met bewegen
of pijnklachten?
De Posten Fysiotherapie heeft alle specialisaties
in huis om u te helpen.

KOM WONEN IN LIVIO LOCATIE
DE BROEKHEURNERSTEDE
24/7 zorg dichtbij
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Onze specialisaties:
Reguliere fysiotherapie
Dry needling
Medical taping
Fysiotherapie aan huis
Geriatrie fysiotherapie
Manuele fysiotherapie
Oedeem fysiotherapie
Seniorenfitness
Hart-, vaat- en longfysiotherapie

SemSom

Stichting Hulphond...

Onze praktijk is
direct toegankelijk
voor jong en oud.

Wonen in een
vertrouwde omgeving

Een verwijzing is
niet nodig.

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

Wij zijn de 1e school van Nederland die samenwerkt met Stichting Hulphond.
Wat is het verschil tussen een schoolhond
en een hulphond?
Een schoolhond is een hond die van iemand
is uit het team (die gaat op cursus met de
hond) en die in de school bij kinderen gaat
zitten als een kind het even moeilijk vindt.
Een kind kan bijvoorbeeld lezen moeilijk vinden en de hond komt dan lekker bij dit kind
zitten of luistert ernaar.
Een hulphond komt 2 á 3 uur in de week
op school, samen met zijn begeleider (een

opgeleide therapeut), en helpt kinderen die
bijvoorbeeld moeite hebben met concentreren, sociaal emotioneel net iets sterker moeten worden of die faalangstig zijn. Belangrijk
hierbij is dat het welzijn van de hond voorop
staat. Het is voor de hond erg vermoeiend.
Daarom werken ze altijd met 3 honden tegelijk, afgestemd op de “problematiek” van
het kind.

Dit jaar zijn wij begonnen met
een nieuwe rekenmethode
voor groep 1-2-3. Dit is een
methode voor voorbereidend
en aanvankelijk rekenen.
Semsom groeit mee met
kinderen in de onderbouw
en begeleidt hen op een natuurlijke manier van speelse kleuter naar zelfstandige
leerling. De methode heeft
aandacht voor bewegend en
spelend leren. Kinderen vinden SemSom geweldig!

Deze wijkkrant heeft hier in de vorige editie
ook al een prachtig artikel over geschreven!

Praktijk de Posten Fysiotherapie

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met onze cliëntadviseur van de
Broekheurnerstede via 0900-9200 of
clientadviesfo.enschede@livio.nl

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

Fysiotherapie

Digitals Skills For Kids

ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194.indd 1

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

01-12-2021 13:10

De afgelopen jaren, en vooral de laatste 2 jaren met
thuiswerken, hebben we gemerkt hoe belangrijk
het is dat we kinderen naast taal, rekenen, lezen
en alle andere vakken, ook digitale vaardigheden
bijbrengen. Om goed te functioneren in de huidige
samenleving hebben kinderen voldoende basiskennis nodig van verschillende vormen van technologie. We besteden hier op de Regenboog extra
aandacht aan door de kinderen les te geven in de
verschillende onderdelen van Google. Zo oefenen

ze vanaf groep 5 aan de hand van korte instructie filmpjes met de verschillende functies binnen
google documenten, google presentaties en leren
ze hun google drive goed in te richten. Zo wordt
het voor de kinderen makkelijker om straks bijvoorbeeld een spreekbeurt of presentatie te maken, en
kunnen ze online documenten inleveren en delen
met hun juf. In groep 7 en 8 oefenen ze ook, maar
dan in een moeilijker level, waarbij ze ook uitgebreidere en moeilijkere vaardigheden leren toepassen.

Welkom op de Regenboog
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

Voor de kinderen die nog meer willen leren gaan we
bijvoorbeeld bezig met het bouwen van een website of programmeren.
Wij kijken steeds maar weer naar dat wat de kinderen nodig hebben en passen ons onderwijs hierop
aan. Wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat
het kind goed in zijn of haar vel zit en met plezier
naar school gaat.

(regenboog-dir@skoe.nl) of even bellen (0534766477). Hopelijk tot snel!

Wij maken graag tijd voor alle kinderen en voor u!

December 2021

de Stroinkslander
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Robert Fernandes
Apotheker

“Leuk nieuws! Wij zijn aangesloten bij een netwerk van 500 Service
Apotheken. Voor ons betekent dit dat we als zelfstandige openbare
apotheek midden in de wijk ook gebruik maken van de (online) services,
scholing en kwaliteitsondersteuning van Service Apotheek. En voor jou
betekent het dat we je nog beter kunnen helpen zoals jij dat wilt. Meer
gemak en meer tijd voor jou.
We krijgen een nieuwe naam en een nieuw logo. Ons vertrouwde
apotheekteam? Dat verandert natuurlijk niet, wij helpen je graag met
al onze services. Mijn persoonlijke favoriet? De Service Apotheek-app.
Ideaal omdat je echt vanuit deze app in contact bent met je eigen
apotheek. Je bestelt herhaalmedicijnen, bekijkt informatie en geeft via
de app ons wijzigingen door. Die wij weer voor je controleren. En heb je
vragen, loop even langs of plan een afspraak in! Bellen, mailen of chatten
kan ook, we staan voor je klaar!”

Woensdag 15 december: 	Rendang met rijst en sambalboontjes
(rundvlees)
Donderdag 16 december: Chili con carne met aardappelen

Service Apotheek-app als
een slimme pillendoos
In de app zie je een foto van al je medicijnen.
Zo weet je hoe ieder medicijn eruitziet én hoe
je die inneemt. En heb je altijd een overzicht
van je medicijnen bij de hand. Handig als je
op reis of naar het ziekenhuis moet.

Woensdag 22 december: Antiliaanse kip met rijst en bakbanaan
Donderdag 23 december: 	Aardappelschijfjes met kipsaté en rauwkost
met satésaus
Woensdag 12 januari: 	Rendang met rijst en sambalboontjes
(rundvlees)
Donderdag 13 januari: 	Turkse rijst met rode saus, shaslick (stok
met vlees, paprika, ui en salade)
Woensdag 19 januari: 	Babi Ketjap met rijst, rundvlees en groenten
Donderdag 20 januari:
Indisch stoofpotje

Gerard Weijers

Niemand gebruikt graag medicijnen, dat
begrijpen wij. Daarom kijken we met je
mee, wat bij je past. Soms kan het beter, of
slimmer! Bij jou ook? Kom eens bij ons langs.

Gerrie van de Kamp

Welkom bij Service Apotheek Stroinkslanden

Advies dat bij je past

Iedere woensdag en donderdag kun je bij het Stroinkshuis terecht
voor een heerlijke buurthap. De buurthap kun je bij ons afhalen
tot 16.30 uur voor een bedrag van € 6,00 per maaltijd en voor € 1,00
extra bezorgen we ook. Eten op locatie Stroinkshuis kan tot 16.00 uur.

thema: “Glas”

Heerlijke Buurthap in december
en januari

Fotoclub Stroink

WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

Bij de oosterse gerechten worden atjar, kroepoek, komkommer en
tomaat toegevoegd
U kunt uw maaltijd telefonisch bestellen via 06 28 38 54 60 of via
Whatsapp.

Service Apotheek Stroinkslanden

Colofon
De wijkkrant verschijnt elke
derde week van de maand, in
een oplage van 5000
Uitgave: Uitgever, hoofdredactie en advertenties: Bert
Bennink, tel. 06 26 90 05 87,
info@bbproductions.nl
Vormgeving, interviews en
redactie: 
Jet Broekstra
Interviews en redactie:
Marijke Tetteroo
Fotografie: o.a. Jet Broekstra, Marijke Tetteroo, Johan
Bruinsma, Bert Bennink
Afhaalpunten wijkkranten:
Primera in WC Stroinkslanden, Tankstation WC Stroink,
Restaria Het Stroink, Aldi, Het
Stroinkshuis
Klachten betreffende
verspreiding:
email: info@wijkkranten.nl,
o.v.v. straat en huisnummer
Aanleveren kopij volgende
krant:
Uiterlijk woensdag 5 januari
2022
De volgende krant verschijnt
op:
woensdag 19 januari 2022
Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.stroinkslanden.nl
www.wijkkranten.nl

Robert van Dijk

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede
tel. 053 477 25 77 • info@stroinkslandenapotheek.nl

ADRESSENLIJST
Wijkcentrum
Het Stroinkshuis
Het Stroink 64
tel. 053 47 57 460
GEMEENTE
Servicecentrum Zuid
Vlierstraat 103
Algemeen, klachten en verkeersspreekuur
tel. 14 053
Stadsdeelmanagement Zuid
Stadsdeelmanager: Timo Keuken
Wijkregisseur: Dennis de Heusden
Coördinator Jeugd: Joske Pothof
Adviseur Buurtinitiatieven: Saskia van Dijk
Beheerder Stadsboerderij De Wesseler:
Leon Haghuis
Wijkbeheerder: Jaap Beumer, j.beumer@
enschede.nl; Jan ten Elzen, j.t.elzen@
enschede.nl
Bezoekadres: Hertmebrink 1
Klachten openbare ruimte:
tel. 053 48 17 600
Wijkagent (Stroinkshuis)
Nihat Kösk
tel. 0900 8844
Spreekuur: ma 13.30 - 14.30 uur
WELZIJNSORGANISATIES:
SVEN
Jeroen Wams, jwams@incluzio.nl
tel. 053 461 92 26

Alifa Jongerenwerk
Mario Delogu
tel. 06 533 47 026
m.delogu@alifa.nl
Pascal Dijkman, p.dijkman@alifa.nl
Randy Koetsier, r.koetsier@alifa.nl
Buurtbemiddeling Enschede
Jolanda Borggreve
tel. 06 533 47 021
info@buurtbemiddelingenschede.nl
Wijkwijzer
Het Stroinkshuis
Het Stroink 64
Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden
via www.jijmaaktdebuurt.nl
MEDISCHE DIENSTEN
Huisartsenpraktijk Saado
Dr. H. Saado (dinsdag t/m vrijdag)
Dr. M. Snelders (maandag)
Veldhoflanden 88
tel. 053 476 36 43
Huisarts Dr. De Roo
Veldhoflanden 87
tel. 053 476 89 92
Tandartspraktijk Brager
Veldhoflanden 89-91
tel. 053 476 81 91

Burenhulpdienst Welzijn Ouderen
tel. 053 43 20 122 (ma. t/m do.)
burenhulpdienst@alifa.nl

Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
tel. 053 477 25 77

Alifa
Pathmossingel 200
tel. 053 480 12 00
info@alifa.nl

Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 86
tel. 053 476 63 39

Relatietherapeut T.P.J. Baars
Veldhoflanden 88
tel. 053 476 36 43
Logopedie Z. Mutlu
Wesseler-Nering 50
tel. 053 477 53 83
THUISZORG
TMZ Wijkkamer Stroinkshuis
Het Stroink 64
Argozorg
Kukslanden 34
tel. 06 236 029 69
Het Veldhof – Woonzorg Nederland
Vasterlanden 1-59
tel. 088 9210330
OVERIG
Buurtcommissie Hanenberglanden
Josefa ter Horst
terhorstjosefa@gmail.com
Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
tel. 053 476 19 82
Winkelvereniging Stroinkslanden
Veldhoflanden 3
tel. 053 476 1220
Scouting Vaandrig Leppink Groep
Erve ’t Stroink
Stroinksweg 83-85
www.vaandrigleppinkgroep.nl

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

vervolg van pagina -1ervoor gezorgd dat het veel aantrekkelijker is geworden
om in Het Stroink te verblijven en boodschappen te doen.”
Het kloppend hart van de wijk
Tot slot zal de jury volgens Het Stroink zeker ook kijken
naar de buitenkant van het winkelcentrum en de functie
van het gebouw in de omgeving. “Met die mooie rieten
kappen boven de entrees en de houten gevelbekleding
gaat het gebouw harmonieus op in de groene omgeving
en wordt het gebouw op een natuurlijke manier verbonden
met het groen en de gebouwen in de omgeving. Het is écht
het hart van de wijk geworden. Al met al zijn we van mening dat Het Stroink – ongeacht of we in februari de Kern
Jaarprijs winnen of niet – een heel geslaagd project is waar
we enorm trots op zijn!”

Het Stroink ontvangt energielabel A+++
Bij de verbouwing van het winkelcentrum is
een fors pakket aan energiebesparende en
duurzame maatregelen getroffen. Het dak
is bijvoorbeeld volledig vervangen, hoogwaardig geïsoleerd en voorzien van witte
dakbedekking die hittestress vermindert.
Ook zijn alle publieke ruimten voorzien van
ledverlichting en worden deze ruimten op
natuurlijke wijze geventileerd. Daarnaast
zijn rondom ‘groene’ parkeerplaatsen aangelegd, zijn er gescheiden waterafvoeren
en is het groen rond het winkelcentrum zoveel mogelijk behouden. Bovendien staat
ook de installatie van oplaadpunten voor

elektrische auto’s nog op de planning.
Tot slot zijn op het dak inmiddels bijna 800
zonnepanelen geïnstalleerd, die net zoveel stroom kunnen opwekken als het gemiddelde jaarverbruik van 66 huishoudens
en daarmee zo’n 109.000 kg CO2-uitstoot
besparen. Zodra het netwerk het toelaat,
zal ook het dak van de ALDI (circa 2.100
m2) volledig worden voorzien van pv-panelen. Dankzij al deze maatregelen heeft
Het Stroink enkele maanden geleden het
energielabel A+++ gekregen en dat is een
uitstekende score voor een gebouw van
meer dan 40 jaar oud!

Illustratie: duurzaamheidsmaatregelen Het Stroink

