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Voetbaltoernooi
voor STOPhersentumoren
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Gezonde schoolkantines

ENSCHEDE - Bij Kirsten ten

Thije is eind 2014 op toevallige wijze een hersentumor
ontdekt. Samen met familie,
vrienden en bekenden probeert ze zoveel mogelijk geld
op te halen voor de Stichting
STOPhersentumoren.
Naar aanleiding van het verhaal van Kirsten hebben enkele ex-spelers en bestuursleden het initiatief genomen
om een voetbaltoernooi te
organiseren met enkele grote clubs waar Kirstens man
Job actief is geweest tijdens
zijn voetbalcarrière.
Op vrijdag 8 mei wordt er
een toernooi gespeeld tussen
Oud-FC Twente, Oud-Heracles, Oud-HSC’21 en OudRigtersbleek. Het toernooi
heeft plaats bij Rigtersbleek
in Enschede. De wedstrijden beginnen om 19.00 uur
met Oud-Rigtersbleek tegen
Oud-Heracles. Om 19.30 uur
neemt Oud FC-Twente het
op tegen Oud-HSC’21. Vervolgens volgt een winnaarsen een verliezersronde. Tegen 21.00 uur is de winnar
bekend.
Om 22.00 uur is er een grote
veiling in het clubhuis onder leiding van Jan van Staa.
Hierbij worden kaarten
voor Heracles en FC Twente
verloot. Ook zijn er gesigneerde shirts die worden
geveild, een body-scan en
een dinerbon. Aan de poort
worden lootjes verkocht. De
opbrengst wordt gedoneerd
aan de Stichting STOPhersentumoren.

agenda
Workshop in teken
Sociale Media
Enschede - ‘OnderneemIn-

Studenten die de kantine van de ROC-locatie aan het Colosseum runnen, tonen de Schoolkantine
Schaal. 

De kantines van
ROC-locaties aan het
Colosseum (Grolsch
Veste) en de Wethouder
Beversstraat in Enschede
hebben de Schoolkantine
Schaal 2015 van het
Voedingscentrum
gekregen.
Enschede - Beide kantines

voldoen aan de norm dat
het aanbod minimaal 75
procent uit producten uit
de Schijf van Vijf bestaat.
De kantines worden gerund
door studenten van de entreeopleiding horeca, voe-

ding of voedingsindustrie.
Zij hebben de laatste tijd
hard gewerkt om het aanbod in de schoolkantine gezonder te maken met fruit,
salades en broodjes.
Wens
Met een gezond aanbod in
de kantine komt het ROC
van Twente tegemoet aan de
wens van studenten. Daarnaast is gezonde voeding
één van de pijlers van de Gezonde School die het ROC
van Twente wil zijn.
Het ROC van Twente streeft
ernaar om van alle kantines
Gezonde Schoolkantines te
maken. Deze twee locaties
zijn een mooi begin.

De Gezonde Schoolkantine
is een langlopend project
van het Voedingscentrum.
Het heeft als doel een gezonder voedingsaanbod op
vo- en mbo-scholen. Als
richtlijn voor een gezonde
schoolkantine geldt een
aanbod van minimaal 75
procent producten uit Schijf
van Vijf (zoals fruit, broodjes, salades) en maximaal 25
procent extra’s (zoals koek,
snoep, snacks). Elke school
kan haar assortiment inleveren bij het Voedingscentrum
en als de Kantinescan aangeeft dat de schoolkantine
aan deze richtlijn voldoet,
krijgt de school de Schoolkantine Schaal 2015.

Zuid’ verzorgt op woensdag 13 mei een praktische
workshop communicatie
met de focus op Sociale
Media. William Sprakel,
directeur-eigenaar van
UPX-Systems, vertelt als
deskundige meer over
Sociale Media. Hij reikt
oplossingen aan en praktische tips om met simpele
middelen optimaal te kunnen scoren op Facebook,
LinkedIn en andere
media. Ook directmail en
nieuwsbrieven komen aan
bod.
De workshop heeft plaats
in de Twentehallen aan De
Reulver 120. De inloop is
vanaf 19.00 uur, het programma begint een half
uur later. Deelname aan
deze ondernemersavond
kost 10 euro. Deelnemers
van het ondernemerscollectief ‘OnderneemInZuid’
kunnen de workshop
gratis volgen. Uiteraard
kunnen belangstellende
ondernemers ter plekke
lid worden. Inschrijven
kan via secretariaat@
onderneeminzuid.nl

Avond over omgaan
met dementie
Glanerbrug - In het Ont-

moetingscentrum Glanerbrug heeft op woensdag 13
mei een themabijeenkomst
plaats over hoe om te gaan
met dementie. Resi van

Hooren, gz-psycholoog
van Bruggerbosch, geeft
mantelzorgers concrete
tips en informatie.
Iedereen is welkom om
deze gratis bijeenkomst,
die plaats heeft in ruimte
De Schutte in het Ariënshuis aan de Pater ten
Winkelstraat 3 in Glanerbrug. De bijeenkomst is
van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden is gewenst en
kan op tel. 06-11491523 of
door een mail te sturen:
kkoers@bruggerbosch.nl
Op 5 maart stond dit
onderwerp al centraal
tijdens de thema-avond in
Bruggerbosch. Vanwege
de grote belangstelling
voor dit onderwerp wordt
dit thema in het Ontmoetingscentrum Glanerbrug
herhaald.

Pinksterbraderie
met 50 stands
Boekelo - Op zondag 24

mei vindt de elfde editie
van de Pinksterbraderie
in Boekelo plaats. Ook
dit jaar is de braderie met
ruim 50 stands te vinden
rondom de kantine van de
Buytenplaets Boekelo aan
de Oude Deldenerweg 125.
Van 12.00 tot 17.00 uur
kan iedereen er terecht
voor onder meer baby-,
kinder- en dameskleding,
beautybehandelingen- en
producten, lekker eten en
drinken, sieraden en accessoires, huishoudelijke
producten, decoratie en
meer.

Sneller fit na knie- of heupoperatie
Jaarlijks plaatsen orthopedisch chirurgen in Nederland ruim 20.000 kunstheupen en 14.000 kunstknieën. Het vervangen van een 'versleten heup of knie'
door een kunstprothese bestaat al sinds de jaren 60 en 70. Maar de laatste
twintig jaar heeft de kunstprothese-chirurgie een enorme vlucht genomen en
de andere operatieve ingrepen nagenoeg verdrongen. Het RIVM berekent dat
in 2030, rekening houdend met de verwachte toenemende vergrijzing en overgewicht, dit aantal zal stijgen tot ruim 50.000 heupoperaties en 60.000 knieoperaties per jaar. Daarnaast vinden er jaarlijks ook nog eens vele operaties bij
bijvoorbeeld sporters plaats aan de knie. Denk hierbij aan nieuwe kruisbanden
en meniscusoperaties.
Weer fit In minder tijd en tegen lagere
kosten
Wat is de meest effectieve behandelmethode? Dat is de grote vraag van zorgverleners en zorgverzekeraars. Hoe zorg
je ervoor dat er zo snel mogelijk gestart
kan worden met revalidatie om de (tijds)
belasting voor de patiënt en de kosten
voor de patiënt en zorgverzekeraar zo
laag mogelijk te houden? Daarom past
ook de zorg zich voortdurend aan op deze
groeiende groep.
Hydrotherapie kan herstel versnellen
Revalidatie in het water, ook wel hydrotherapie genoemd, is een ideale manier om
in een vroeg stadium te starten met bewegen na een orthopedische ingreep als
bijvoorbeeld: heupprothese, knieprothese,
kruisbandplastiek, meniscusoperatie etc.
Een flinke stap vooruit, want sneller starten met revalidatie biedt de mogelijkheid
om het revalidatieproces zo kort mogelijk
te houden.
De fysiotherapiepraktijk Pro-F heeft veel
ervaring met revalidatie van knieën en
heupen in het water. De fysiotherapeuten
van de praktijk vertellen dat bij top-spor-

ters al jarenlang gebruik wordt gemaakt
van revalidatie in het zwembad om zo de
revalidatietijd te verkorten. Ze benadrukken wel dat revalidatie in het water een
onderdeel is van het totale revalidatieproces en met name in de eerste weken na
de operatie ideaal is.
Waarom werkt fysiotherapie in het
water?
Door de opwaartse druk weegt het
lichaam in het water veel minder en dat
heeft tot gevolg dat de gewrichten en
spieren in het water veel minder worden
belast. Oefenen gaat daardoor makkelijker
dan op het droge. Een ander voordeel
van de hydrotherapie is dat patiënten na
operaties (mits er sprake is van voldoende
wondherstel) in een vroeg stadium kunnen
beginnen met trainen waardoor de conditie en kracht makkelijker behouden blijven.
Verder heeft het water een ontspannend
effect op het lichaam, gunstig bij spier- en
gewrichtsklachten. Verschillende fysiotherapeuten binnen de fysiotherapiepraktijk
hebben samen een speciaal protocol
geschreven voor therapie in het water zodat er door een lagere belasting al in een
vroeg stadium gestart kan worden.

Totale begeleiding
Fysiotherapiepraktijk Pro-F heeft als een
van de weinige praktijken in Twente de
beschikking over een zwembad waardoor
er ook gewerkt wordt met hydrotherapie.
In Enschede gebeurt dat in het zwembad
binnen Trifora; in Oldenzaal staat zwembad Vondersweijde ter beschikking. De
fysiotherapeuten hebben hier naast het
zwembad ook behandelkamers. Naast de
hydrotherapie wordt natuurlijk ook behandeld door gebruikt te maken van reguliere
fysiotherapeutische behandelingen.
Is hydrotherapie ook iets voor u?
In overleg met de fysiotherapeut van
Pro-F wordt er gekeken of de hydrotherapie voor u van aanvullende waarde
binnen uw herstel kan zijn. Daarom

is het van groot belang om al in een
vroeg stadium en dus ruim voor een
operatie contact te leggen met de fysiotherapeut. Patiënten die een nieuwe
knie of heup krijgen hebben vrijwel
altijd last van slijtage. Oefenen voor de
operatie vergroot de algehele belastbaarheid rond knie of heup en kan het
revalidatieproces ook verkorten.
Hydrotherapie valt onder fysiotherapie.
Daarom kunt u zonder verwijzing bij de
praktijk terecht en de praktijk heeft zorgcontracten met alle zorgverzekeraars.
De praktijken zijn bereikbaar via
www.pro-f.nl of telefoonnummer
0538510694 in Enschede en
0541700202 in Oldenzaal.

