BEIEN in 2017
Een Overzicht van Activiteiten
In 2017 zijn veel nieuwe activiteiten gestart. Beien heeft geleidelijk aan meer bekendheid in
de wijk gekregen. Veel nieuwe bewoners wisten ons te vinden en er zijn ook leuke nieuwe
projecten en nieuwe activiteiten opgezet.

Reguliere & nieuwe activiteiten
Kooklab: een heerlijke betaalbare lunch
Ø Vrijwillgers van Beien zijn wekelijks een lunch gaan aanbieden. In 2017 zijn de
lunches uitgebreid naar 3 maal per week. De belangstelling is groeiend!
Proeftuin: elke woensdagmiddag verkoop
Ø De proeftuingroep draait als een lier. Elke week wordt een mooie nieuwsbrief de
deur uitgedaan met alle producten die in die week te koop zijn, vaak vergezeld van
een heerlijk recept.
Café: elke dinsdagavond open als een gezellig buurtcafé HIER.
Ø gezellig bij elkaar, wat drinken, kletsen en 1 maal per maand samen muziek maken
(onderdeel van project Muziek Verbindt).
Werkplaats: Fietsreparatie
Ø Buurtbewoners weten de handige mannen in de werkplaats steeds vaker te vinden.
Er wordt ingezet op fietsreparaties. Daar is veel behoefte aan. De klussendienst voor
de wijk levert ook geregeld klusjes, maar niet in grote hoeveelheden.

Eénmalige activiteiten
Een greep uit de verschillende speciale activiteiten die bij Beien zijn ontwikkeld en
uitgevoerd, naast reguliere activiteiten vanuit kooklab, cafe, werkplaats en proeftuin.
3 februari: lezing over Bokashi,

Ø Verzorgd door Simone Vos, georganiseerd door de Proeftuin-groep. Bokashi is een
natuurlijk proces van fermenteren van groen- en keukenafval. (ca. 50 bezoekers).
N.a.v. deze lezing heeft Beien geld gedoneerd gekregen voor een groenhakselaar.
Hiermee kunnen eenvoudiger grotere hoeveelheden groenafval klaar gemaakt
worden voor het fermentatie proces.
24 februari: over GFT afval in hoogbouw Enschede Noord,
Ø ism gemeente Enschede en Hengelo. Naar aanleiding van nieuw afvalbeleid van de
gemeente Enschede. De overstap naar DIFTAR (betalen naar hoeveelheid afval)
brengt onredelijke kosten voor hoogbouw met zich mee omdat daar geen
mogelijkheid is voor gescheiden afval inzameling van GFT. Hier is ook de
mogelijkheid om op grotere schaal te experimenteren met Bokashi besproken. (30
deelnemers). Op de bijeenkomst zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor het
omgaan met GFT afval uit hoogbouw.
11 april: Open dag 13-22 uur :
Ø informatievoorziening voor buurtbewoners met diverse activiteiten en gezamenlijk
eten en dansen (ca. 100: mensen in/uitloop)
20 juli: Bei-elkaar.
Ø Gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers van Beien (25 deelnemers)
15 september: Beien op het plein:
Ø Cultureel programma op het plein voor het Beien pand
16 december: Kerstmarkt,
Ø in samenwerking met verschillende activiteiten en kraampjes. In samenwerking met
diverse organisaties in de wijk (ca. 80 bezoekers – minder dan verwacht door zeer
slecht weer)

Nieuwe projecten en samenwerking
Muziek verbindt:
Ø Betaalbare muzieklessen (individueel en groeps) voor buurtbewoners (alle leeftijden)
wekelijks ca. 8 lessen.
Ø Elke laatste dinsdag van de maand: Jam-sessie café. (12 x pj, gemiddeld ca. 10-15
deelnemers)
Shredder-project: plastic afval recyclen tot grondstof
Ø Het ontwikkelen van een plastic shedder die ondermeer zwerfafval uit de wijk kan
vermalen en omzetten tot een grondstof waarmee met een 3D printer nieuwe
voorwerper kunnen worden gemaakt. Initiatief van twee buurtbewoner die het
project hebben ondergebracht bij Beien. Er is een aantal avonden met een groepjes
zwerfafval verzameld in de wijk.
Buren voor buren:

Ø Project in samenwerking met Alifa (Welzijn) en Power Noord, gericht op
wijkbewoners die elkaar ondersteunen.
Twentse Naobers
Ø Samen met een aantal andere bewonersbedrijven uit de regio is een koepel
organisatie Twentse Noabers opgericht. Hiermee wordt beoogd makkelijker toegang
te krijgen tot grotere organisaties zoals woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars,
die ook baat hebben bij laagdrempelige activiteiten voor kwestbare
bewonersgroepen.

Partners en gebruikers van het pand:
Vaste partners en gebruikers:
Naast deze nieuwe gebruikers heeft Beien ook haar reguliere hurende gebruikers uit het
maatschappelijke veld en zorgdomein. Deze instellingen willen wijkgericht werken en Beien
is een prima wijkpartner daarvoor. Sommigen huren lokalen, andere organisaties maken
gebruik van een werkplek in het Flexlokaal.
Ø Power Noord (activering)
Ø RIBW (begeleid wonen)
Ø Manna (wijkverpleging).
Ø Alifa (welzijn)

Nieuwe gebruikers
In de loop van 2017 zijn verschillende nieuwe gebruikers van het pand erbij gekomen:
Ø “Bij ons”: tweewekelijks, een gezellige spelletjes avond georganiseerd voor
buurtbewoners vanuit de oecomenische gemeente,
Ø FORUM Theatergroep: wekelijks oefenen, werken met vrouwen en stellen thema’s
centraal die in de wijk spelen.
Ø Improvisatietheater SPROOK: tweewekelijks oefenen, gericht op reflectie op de
samenleving
Ø Huiswerkbegeleiding: 2 maal per week verschillende groepjes , gericht op kansarme
kinderen.
Ø Poolse school: 1 maal per maand een zaterdagmiddag waarin kinderen met één of
twee Poolse ouders Poolse taallessen krijgen.
Ø West-Afrikaanse jongeren:1 maal per maand komen jongeren bij elkaar, ook speciale
vrouwen-avonden.

