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Hallo Allen 

Hierbij een nieuwsbrief van voor en tijdens de corona tijd. Wel een bizarre tijd hoor het ene kan net het ander 
kan niet en dan weer wel! Heb hoop het zal ooit eens weer goed komen daar aan werken wij al. Hopelijk zijn 
jullie allemaal nog gezond en opgewekt want wij maken plannen voor de toekomst en zien jullie dan graag 
weer terug. En ja het nieuwe jaar is weer begonnen daar voor wensen wij jullie POSITIVITEIT EN KRACHT weet 
dat er aan je wordt gedacht. 

Namens De Vleeschhouerij/Buurtkamer  Marinus Gouma 
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Kerstbuffet 2019 

De tijd vliegt maar het kerstbuffet in ons Lumen verdient een pluim. Voor de wijkbewoners is een voortreffelijk 
buffet gepresenteerd.  De ontvangst in de hal was al stemmig met een en lekker glaasje        drinken en een 
amuse.  Daarna ging de schuifwand open en  toonden zich de fraai aangeklede tafels. Els Santing van de 
organiserende Buurtkamer de Vleeschhouwerij Velve-Lindenhof opende het evenement. Na een ogenblik stilte 
konden de circa 55 gasten hun borden vullen door langs een scala aan schotels en  pannen te lopen. Een lekker 
toetje was er tot slot. Gast Jeffrey Brinkman, wijkregisseur gemeente Enschede-Oost sprak namens alle 
aanwezigen een dankwoord uit. De avond ervoor had hij in een horecagelegenheid met twee Michelinsterren 
een luxe bijeenkomst bijgewoond. `Het eten hier in Lumen  smaakte net zo lekker en wat sfeer betreft was die 
zelfs beter,’ aldus Brinkman. Nogmaals onze complimenten voor iedereen die deze bijeenkomst tot een succes 
maakte. 
Deze avond is mede mogelijk gemaakt door met de gemeente Enschede-Oost en sponsering van Albert Heyn op 
het MIRO centrum. 
Daarnaast is er veel werk en liefde gestoken door het Keukenteam van de Buurtkamer de Vleeschhouwerij. 

 

 
Bingo : 

Wij van de Buurtkamer de Vleeschhouwerij 
Op 24 januari hadden wij een Nieuwjaars  Bingo avond organiseren, de kaarten kosten 2,50 €  de inloop was 

van 19.00 uur om eerst een lekker bakkie koffie of thee te drinken, de aanvang van de bingo is 19.30 uur. 
Iedereen was van harte welkom voor deze gezellige avond 

 
 
Drie nationaliteiten een maaltijd 

Op woensdag 8 januari 2020 
De Vleeschhouwerij maakt regelmatig een buurthap. De Buurthap wordt volledig gerund door vrijwilligers. 
Iedere maand tweemaal staat er voor alleenstaande en eenzame  mensen uit de wijk Velve-Lindenhof een 
buurthap klaar. Ook wordt er tweemaal in de maand een lunch verzorgd  "Mensen moeten zich wel aan melden 
er is plaats voor 25 personen en vol is vol. Elke keer zitten er zo'n 25 mensen met smart te wachten op de 
lekkere buurthap, die wordt telkens door andere vrijwilligers gemaakt. legt een van de vrijwilligers uit 

Dames van ontmoetingsgroep Alifa die wekelijks bij elkaar komen bij de basisschool Kubus in het Lumen een 
deel hiervan kwam 8 januari 2020 koken voor wijkbewoners van de Velve-Lindenhof. het menu is pittige 
Haririsoep (Marokko) en Birriyani (rijst met kip Afghaanse) en zoete aardappel salade. En een toetje. 

 

 

 

 



is een muziekproject gevormd in 2014. Het project is een samenstelling van deelnemers en 

medewerkers van het Leger des Heils. Met dit project kunnen deelnemers hun  muzikale talent (her) 

ontwikkelen. Tijdens de repetitie  dagen krijgen de deelnemers de kans om een muziekinstrument te bespelen 

of te leren zingen, dit alles wordt gecoached door professionele hulpverleners van het Leger des Heils. 

Meedoen in dit project is meer dan alleen muziek maken. Terwijl er gerepeteert wordt is men tegelijkertijd ook 

bezig met sociale vaardigheden, het overwinnen van angsten en  haalt het mensen met een depressie uit hun 

isolement.  

Met Soulvation treden we onder andere op tijdens het Kunst en Theater festival, Kerstvieringen, open dagen en 

talentenpodia. De bezetting op dit moment bestaat uit 7 personen. 

Soulvation komt voor ons optreden op 6 maart op de vrijdagavond bij ons in de BuurtKamer de 

Vleeschhouwerij met een jaren 70 reportoir   

Fietstocht 
Woensdagmorgen, 12 augustus, was het een prachtige, warme dag. We fietsten met 7 liefhebbers een mooie 
route. We toerden via de Zuidesmarke, het Zweringbeekpark langs het Rutbeek, door het Buurserzand naar 
Buurse, onze pauze plek. Daar dronken we, zoals afgesproken, gezellig een kopje koffie met cake (op afstand) 
bij de caravan van Marinus en Ria Gouma, hun vakantie adres, nogmaals bedankt! 

 
Jaarlijkse busreis 24-september-2020 
 
Ondanks corona kon onze jaarlijkse busreis toch doorgaan. 
Na vertrek vanaf Lumen zijn wij via een mooie route naar Brasserie Kriebelz in Terwolde gereden.

 
Waar wij van 10:00 tot 10:45uur werden ontvangen met koffie/ thee en gebak. Daarna zijn wij met de IJssel 
mee stroomafwaarts  langs Kampen gegaan dan het water van de ramsgeul over de polder in. 
Bij Lemmer door zuidwest Friesland naar  de buurtschap Galamadammen kwamen wij in Workum.

 
Hier werden wij ontvangen in het mooie restaurant 
De Gulden Leeuw 
En genoten  van een heerlijke lunch. Daarna zijn we vertrokken naar het Jopie Huisman museum. 

 
Er was genoeg tijd om vrij rond te kijken en te winkelen. Tegen 16:30 uur zijn wij terug gereden richting 
Enschede waar wij tegen 18:15 weer aankwamen. Ondanks corona hebben wij genoten en een fijne dag gehad. 
Wij hopen het dit jaar weer te mogen meemaken.  
 
Karolien Boer  



 

Kookgroep Lumen in het zonnetje gezet 

 
 
 
 
 
De 10 vrijwilligers van Kookgroep Lumen zijn in het zonnetje gezet. 

De groep zet zich in om 2 keer per week een smakelijke afhaalmaaltijd te verzorgen voor wijkbewoners. In de 
wijken in Enschede zijn talloze mensen te noemen die zich inspannen voor medebewoners. Een aantal daarvan 
wordt met de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje gezet. Omdat de recepties niet doorgaan, gingen 
stadsdeelmanager Inge Stegeman en wijkregisseur Jeffrey Brinkman persoonlijk bij de dames op bezoek. 

 

Waardering 

De waardering voor de kookgroep is vooral voor de snelheid van omdenken. Van lunches en maaltijden op de 
locatie naar afhalen. Als bonus op de attentie kwam ook de belofte om met medewerkers een keer te komen 
helpen. Karolien Boer en Els Santing van de kookgroep onderstreepten nog eens dat voor veel mensen de 
afhaalavonden een uitkomst zijn, zeker voor hen die al lange tijd alleen zijn. 

Nu geen mogelijkheden 

Het aanbieden van wijkmaaltijden staat ook even stil. Wijkcentrum Lumen is voor publiek tot 20 januari 2021 

gesloten in de hoop dat de maatregelen dan weer versoepeld worden. 

 

 
 

 
 
 
 
 



Enschede-speld voor Marinus  
 
Met vier andere Enschedeers heeft de bekende wijkbewoner Marinus Gouma maandag 4 januari de Enschede-
speld uitgereikt gekregen. Niet op het Stadhuis maar i.v.m.de corona bij hem thuis aan de Noord 
Esmarkerrondweg.  
Het is een onderscheiding waamee de gemeente Enschede haar waardering toont voor het uitgebreide 
vrijwiligerswerk van Gouma. Zo is hij al jarenlang een belangrijke spil in het wijkraadswerk in Velve-Lindenhof, 
onderhoudt hij de contacten met de gemeente, is actief voor wijkcentrum Lumen, trekt hij de kar van de 
Buurtkamer en runt daar het computerspreekuur. De uitreiking van de speld ging vergezeld van mooie bloemen 
en een lekkere taart. Naast Gouma werden nog vier andere Enschedeers met deze onderscheiding gehuldigd. 
    

              
 

 

 

 

 
Kijk voor actuele informatie op onze 
website www.devleeschhouwerij.nl 

of volg ons op Facebook 
www.facebook.com/devleeschhouwerij.bu
urtmuseum/  

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Museum & Buurtkamer ‘De Vleeschhouwerij’ Velve-Lindenhof 

Velveweg 54, 7533 XK Enschede 

KvK 51010291 

Bankrekening NL47RABO01606.65.159 

t.n.v. Stichting Museum-Buurtkamer Velve-Lindenhof 

Internet: www.devleeschhouwerij.nl 

E-mail: info@devleeschhouwerij.nl 

Eindredactie nieuwsbrief: M.Gouma 

http://www.devleeschhouwerij.nl/
http://www.facebook.com/devleeschhouwerij.buurtmuseum/
http://www.facebook.com/devleeschhouwerij.buurtmuseum/
http://www.devleeschhouwerij.nl/
mailto:info@devleeschhouwerij.nl

