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12 januari Nieuwjaarshike VLG
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De Vaandrig Leppink Groep organiseert dit jaar weer een nieuw-
jaarshike! Dit is op 12 januari en er kunnen drie afstanden gelopen 
worden, namelijk 5, 10 en 15 km. De nieuwjaarshike is een wande-
ling met spelelementen. Meer info is binnenkort te vinden op de Fa-
cebookpagina (scouting vaandrig leppink groep) of op de website 
www.vaandrigleppinkgroep.nl

Schaatsplezier aan de Knalhutteweg
Wie kent niet deze vijver aan de Knalhutteweg, verder omgeven 
door de Kuks- en Reerinklanden? Daar werden door velen de eer-
ste schaatspasjes uitgeprobeerd. Wie uit de wijk Stroinkslanden 
heeft hier niet met familie of vrienden met plezier geschaatst?

Huurwoningen Stroinkslanden
Van onderstaande foto is eigenlijk weinig be-
kend. De huizen staan in het zuidelijk deel van 
Stroinkslanden. Op de foto liggen voor de huizen 
bloembakken van spoorbielzen, waarbij de foto 
van omstreeks 1980 zou kunnen zijn. Van de ja-
ren 1974/1975 is nog wel bekend wat er aan huur 
werd betaald. Voor de Assinklanden en Auskam-
planden werd 365 gulden huur gevraagd. Voor 
de Bokhorstlanden was dat 230 gulden. De wo-
ningen werden verhuurd door de Volkswoning.

De Spoorlijn langs de Buurserstraat
Op deze foto rijdt een goederentrein vanuit de richting Duitsland naar station Enschede-Zuid. De 
spoorlijn liep langs de Buurserstraat door de latere wijk Stroinkslanden. 
De spoorlijn werd in 1903 geopend. De lijn is aangelegd door Twentse textielfabrikanten om de trans-
portkosten van de kolen uit het Ruhrgebied te verlagen. De kolen werd voor een vaste prijs tot aan 
de Duitse grens geleverd. Voor het transport vanaf Gronau moest voor het Nederlandse deel van het 
traject worden bijbetaald. Met een eigen spoorlijn vanuit Duitsland had men de transportkosten in 
eigen hand.
Naast kolentransport werd de lijn in vroegere tijden gebruikt voor vervoer van hout en turf. In de oor-
log werden door de bezetter de V1-raketten over deze rails ons land binnen gebracht. De spoorlijn 
van Enschede-Zuid naar Broekheurne bleef nog tot 1970 in gebruik. De lijn werd op 1 juli 1970 ge-
sloten en aansluitend opgebroken.
De Museum Buurtspoorweg (MBS) begon ooit op dit spoor met historisch treinmateriaal te rijden, 
maar moest door het opbreken van dit traject uitwijken naar de spoorlijn Boekelo-Haaksbergen.
De recente muurschildering van Sonna Krom, in opdracht van de Historische Sociëteit, herinnert aan 
deze spoorlijn langs de Buurserstraat. 

Kruispunt Knalhutteweg/
Zuid Esmarkerrondweg
Het was in 1975 toen het hart van de wijk moest 
worden gebouwd. Daarin was de nieuwbouw 
van het winkelcentrum van essentieel belang.
Voor de boodschappen kon je natuurlijk uitwijken 
naar de Wesselerbrink. Maar je inkopen dicht bij 
de deur gaf toch de voorkeur. Net als in ande-
re wijken waren de containers met noodwinkels 
zo geplaatst, al bleef het behelpen. Op de foto 
zie je o.a. het kantoor van de Rabo-bank. Wat 
is er veel veranderd in de loop der tijd. Geld ha-
len aan een balie was toen de normale gang 
van zaken. Geldautomaten waren er toen niet. 
Inmiddels zijn de bankkantoren uit het koopcen-
trum verdwenen. Online betalen, tikkie, pincode, 
appen... daar hadden we in 1975 nog nooit van 
gehoord.
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foto: Roef Ankersmit

8 Januari Nieuwjaarsborrel 
Stadsdeel Commissie Zuid in 
De Magneet
Op dinsdag 8 januari zijn alle bewoners van harte uitgenodigd 
om een drankje te komen drinken en een hapje te eten op de 
nieuwjaarsborrel van de gemeente. De bijeenkomst is van 17.30 
tot 18.30 uur op De Magneet aan de Hertmebrink 1

‘De redactie van de Brinkpraat, 
de Om De Hoek Gekeken, de 

Stroinkslander en het Enschede 
Zuid Journaal wenst u een 

fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2019!’

Presentatie Historische Sociëteit 
Op 26 november jl was er een door de jubilerende Stichting 
Historische Sociëteit Enschede Lonneker georganiseerde 
dia-avond. Deze avond was drukbezocht. Maar er waren 
ook heel veel mensen niet en die willen we via deze krant 
toch een aantal foto’s met bijbehorende verhalen brengen. 
Met alle dank aan Paul Snellink voor de research, de foto’s 
en de verhalen!
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een foto uit 1926 van het allereerste clubhuis

Het is, nu in 2018, alweer zo’n veer-
tig jaar geleden dat de VLG de beide 
schuren op Erve ’t Stroink tot haar 
clubhuis mocht gaan rekenen. Tot 
voor kort werden de beide gebou-
wen gehuurd van de gemeente En-
schede, maar eerder dit jaar werd de 
groep de mogelijkheid geboden hen 
in eigendom te krijgen. En dát was 
een kans die met beide handen werd 
aangegrepen. Immers, om één van 
onze meest bekende streekgenoten 
losjes te citeren: ‘een clubhuis van 
jezelf is toch héél wat anders dan een 
clubhuis van een ander.’
Maar hoewel de beide schuren qua 
leeftijd onze groep vér overtreffen, 
zijn zij toch niet ons eerste onderko-
men. Een paar jaar nadat de groep 
was opgericht, bouwde haar toen-
malige leden zelf, op een terreintje 
aan de Enschedese Javastraat, hun 
eigen eerste clubhuis. Het was een 
eenvoudig, en naar verluid gemak-
kelijk te demonteren gebouw. En dat 
was maar goed ook, want een aantal 
jaren later werd het verplaatst naar 
de Celebesstraat. De reden voor 
deze verbouwing hebben we helaas 
nooit weten te achterhalen. Een en 
ander speelde zich af in de twintiger 
en dertiger jaren van de twintigste 
eeuw, en ik hoef uiteraard niemand 
te vertellen wat er zich niet al te lang 
daarna in Nederland afspeelde. Na 
de meidagen van 1940, een korte 
maar felle periode waarbinnen zich 
voor de groep eveneens een drama 
afspeelde dat menigeen persoonlijk 
trof, raakte Nederland haar zelfstan-
digheid kwijt. En ook voor de Neder-
landse padvinderij (zoals Scouting in 
die dagen heette) duurde het niet 
lang voordat de gevolgen merkbaar 
werden. In 1941 werd de vereniging 

door de bezetter verboden en op-
geheven, en de padvindersgroepen 
moesten knarsetandend toezien hoe 
alles hun werd afgenomen. Bijvoor-
beeld kampeermaterialen en club-
huizen moesten worden overgedra-
gen en het werd de padvindsters en 
padvinders verboden om ooit nog bij 
elkaar te komen. Dat ‘ooit’ duurde 
gelukkig maar vier jaar, en het ver-
bod weerhield de leden van de VLG 
er natuurlijk niet van om stiekem 
toch bij elkaar te komen. Gevaar-
lijk, dat wel, maar we lieten ons niet 
door die m... op onze kop zitten. Het 
zelfgebouwde clubhuis was de groep 
echter voor een aantal jaren kwijt.
Dit is, zoals u zult begrijpen, mijn 
laatste column van 2018. Iedereen 
zal een jaar op haar of zijn eigen ma-
nier afsluiten, en ook de VLG heeft 
hiervoor haar traditie. Zo tegen het 
einde van het jaar is het buiten zeer 
waarschijnlijk koud en guur. Maar 
toch ondernemen alle leden van de 
groep op één van de avonden in de-
cember toch weer de reis door het 
donker naar hun clubhuis. En dat 
doen ze graag, want op het moment 
dat zij de grotere van beide schuren 
binnenkomen, worden zij omgeven 
door een sfeer van gezelligheid en 
saamhorigheid. En als op een gege-
ven moment die dampen hun neus-
gaten bereiken, dan is de reden voor 
dat samenzijn voor niemand meer 
een raadsel. Het is dan weer tijd voor 
de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd 
waarmee de groep al sinds 1948 het 
jaar gezamenlijk afsluit.

Bart van der Lugt
boek.vlg@hotmail.com 
www.vaandrigleppinkgroep.nl

Column
Hoe de VLG naar Stroinkslanden kwam (2)

Maandag:

 Spreekuur Wijkagent Nihat Kösk 13:30 - 14:30
 Kaliber muziekles-Gitaar 13:30 - 15:30
 Huiswerkbegeleiding Oost NL 15:45 - 19:45
 VUE - Ethiek van de dag 19:30 - 21:30
 Fotoclub Het Stroink 20:00 - 22:30

Dinsdag:

 Wijkteams Enschede 14:00 - 15:00
 Eetsoos de open tafel 17:30 - 19:00
 Kundalini Yoga 18:45 - 19:45
 VUE - Frans 1.2 19:00 - 20:30
 VUE - Frans 2.1 19:30 - 21:00
 Zumba van Martina 20:00 - 21:00

Woensdag:

 Bewegen voor Ouderen 9:30 - 10:15
 Grensland Overdagkoor 10:00 - 11:30
 Kinderinstuif door Alifa 13:30 - 15:00
 St. DivA Ouderensoos - Bingo 14:00 - 16:00
 Huiswerkbegeleiding Oost NL 17:00 - 18:30
	 Kaliber	Muziekles-Dwarsfluit	 18:30	-	19:00
 VUE - Bahasa Indonesia 1.2 18:30 - 20:00
 Naai- en handwerkcafé 19:00 - 21:30
 Yoga van Vibol (Hatha) 19:30 - 21:00
 VUE - Bahasa Indonesia 1.1 20:00 - 21:30
 Gezondheidsspreekuur De Posten 13:00 - 14:00

Donderdag:

 Wijkwijzer 9:00 - 12:00
 Ontmoetingsgroep voor Ouders, Alifa 9:30 - 11:30
 Creatief met Til 9:30 - 11:30
 Tienerinstuif-Alifa 14:15 - 16:45
 Kaliber muziekles-Kidsklas Keyboard 17:30 - 17:50
 Bridgeclub Sans Fumer 19:30 - 22:30

Vrijdag:

 Eetsoos de open tafel 12:00 - 14:00
 Schilder Café 12:00 - 15:00

Zaterdag:

 Repair Café 10:00 - 12:30

Agenda van het Stroinkshuis

Een donderdagochtend in het Stroinkshuis
Vandaag hebben we een af-
spraak met Jeroen Wams van 
SVEN. SVEN is een afkorting 
van Samen Versterken we En-
schede door Noaberschap. Elke 
donderdagochtend is Jeroen 
aanwezig in het Stroinkshuis op 
de Stroinkslanden. Jeroen is op-
bouwwerker en luistert naar men-
sen en zet ze in hun kracht. Je-
roen is aanwezig van 9 tot 12. Zit 
u ergens mee, komt u ergens niet 

mee verder of zoekt u een activi-
teit? Misschien heeft u wel een 
Noaber die wil helpen. Enschede 
heeft wel 500 activiteiten die gra-
tis zijn en we gaan Jeroen testen 
of hij ze allemaal weet. Helpt u 
mee?
Op dezelfde donderdagochtend 
maar dan van 10 tot 12 uur is er 
ook Huiskamer in het Stroinks-
huis. Dat wordt gerund door Wil, 
de gastvrouw. Wil was er van-
daag helaas niet maar die vra-
gen we nog voor een volgende 
keer. Ook deze ochtend, van 10 
tot 12 is er het handwerkgroepje 
van tante Til. Wilt u dus op don-
derdagochtend een keer niet 
thuisblijven kom dan gerust eens 
langs op het Stroinkshuis. U bent 
van harte welkom. Er staat in ie-
der	geval	een	kopje	koffie	of	thee	
voor u klaar!

Mooienhof 8 A
7512 EB Enschede

053 - 82 00 888 

enschede@prismamakelaars.nl

www.prismamakelaars.nl

voor de Stroinkslanden

SERVICE,  KWALITEIT EN MAATWERKSERVICE,  KWALITEIT EN MAATWERK

www.wikodakkapellen.nl

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan 

Wij wensen u een 
gezond en stralend gebit! 

Veldhoflanden 89-91, 7542 LW Enschede
053 476 81 91  •  info@tandartspraktijkbrager.nl  •  www.tandartspraktijkbrager.nl
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Na de verkiezingen heeft Arjan Kampman (PVDA) 
het stokje overgenomen van Jurgen van Houdt 
(Christen Unie) die vier jaar lang wethouder voor 
stadsdeel Zuid is geweest. De wethouder is ook 
in de Stroinkslanden al op verschillende plekken 
en gelegenheden aanwezig geweest. Wat opvalt 
tijdens het interview is dat Arjan een makkelijke 
gesprekspartner is, erg toegankelijk. Zoals hij 
zichzelf omschrijft: een ‘mensenmens’. 

Waar komt Arjan Kampman vandaan?
Hij is geboren en getogen in Enschede, in het 
Twekkelerveld, en daar woont hij nog. Hij is ge-
trouwd en heeft twee zoons. Zijn grootste hobby 
is Voetbalvereniging Rigtersbleek waar hij al 45 
jaar lid van is en waar hij 15 jaar in het bestuur 
heeft gezeten, de laatste zes jaar als voorzitter. 
Het voorzitterschap heeft hij -tot zijn spijt- moe-
ten beëindigen na zijn benoeming tot wethouder. 
Zelf voetballen zit er helaas niet meer in. Hij heeft 
veel ervaring in de zorg, hij is ooit begonnen als 
sociotherapeutisch medewerker. Daarna heeft hij 
verschillende leidinggevende functies gehad bij 
onder meer Stichting Philadelphia Zorg. Ook is 
hij vier jaar directeur geweest van het Werkplein 
Enschede en de laatste jaren was hij zelfstandig 
actief als procesmanager, aanjager en adviseur. 
Voordat Arjan Kampman wethouder werd, was hij 
al vier jaar gemeenteraadslid van Enschede. ‘Ik 
heb de afgelopen vier jaar als raadslid met enorm 
veel plezier Stadsdeel West onder mijn hoede ge-
had. Als raadslid was ik 1 van de 39 bazen van de 
wethouder en nu heb ik zelf 39 bazen. Alles wat ik 
doe is in opdracht van de raad.’

Wat is zijn missie als wethouder?
Hij vindt dat je als wethouder duidelijk het ver-
schil kan maken, door op een bepaalde manier 
te acteren. ‘Als wethouder vind ik het belangrijk 
om verbindingen te zoeken, dat we bijdragen aan 
verdraagzaamheid. Solidariteit staat bij mij hoog 
in het vaandel. Ik heb in mijn portefeuille: schuld-
hulpverlening, werk & inkomen, emancipatie, so-
ciale werkvoorziening en ook de arbeidsmatige 
toeleiding van scholing. De doelen die we nastre-
ven zijn dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig 
kunnen leven. Dat mensen stappen kunnen ma-
ken richting werk. Dat doen we onder meer door 
wat met een mooie term ’transformatie van het so-
ciaal domein’ wordt genoemd: hoe zorgen we dat 
we een systeem waarin we alles in hokjes hebben 
opgeknipt weer terugbrengen naar de leefwereld 
van de mensen. Dat we vanuit de mensen gaan 
redeneren en kijken naar wat gewoon nodig is. 
Veel mensen zijn zelf heel goed in staan om hun 
leven in te richten, maar er zijn ook mensen die 
dat minder goed kunnen en dan kan je helpen met 
kleine zetjes in de rug. Ze moeten weten dat de 
gemeente er voor hen is. Daar ligt ook een grote 
opgave die overloopt in allerlei onderdelen van 
de portefeuilles van andere collega’s. Onderwer-
pen als armoede, daar moet het beleid wat mee 
doen, duurzaam helpen. Stedelijke vernieuwing: 
we moeten mensen niet de stad doorsturen in het 
proces van stedelijke vernieuwing.’

Waarom naar Zuid?
Het is voor mij wel een bewuste keuze geweest 
om te proberen om Enschede Zuid in mijn porte-
feuille te krijgen in mijn nieuwe rol als wethouder. 
Enschede Zuid is een groot stadsdeel met erg 
veel vraagstukken die ook aansluiten bij andere 
delen van mijn portefeuille. Ik dacht dat is een 
mooie nieuwe uitdaging. We hebben het Smiley-
veld, het Stroinkshuis, De Magneet, De Posten, 

Erve Leppink, Groen Verbindt, ’t Helmgras en 
prachtige winkelcentra: Enschede Zuid is uniek 
in zijn diversiteit, de positie ten opzichte van het 
buitengebied is eveneens uniek te noemen. We 
willen Zuid stevig positioneren in de stad.

Wat is er zo leuk aan de Stroinkslanden?
De Stroinkslanden heeft zoveel. Neem bijvoor-
beeld De Regenboogschool waar ze met elkaar 
elke dag een uur bewegen. Wat een geweldig ini-
tiatief! En kijk het Smileyveld. Dat is een bijzon-
dere plek in Zuid én Enschede. Pas geleden heb-

ben we met een aantal raadsleden een bezoek 
gebracht aan het Smileyveld. Daar hebben we 
gesproken over de vraagstukken die ze hebben 
bij het Smileyveld. Door het met eigen ogen te 
bekijken en de verhalen van het bestuur en de 
vrijwilligers te horen hebben we samen een goed 
beeld kunnen vormen van wat de wensen naar 
de toekomst zijn. Duidelijk is dat het Smileyveld, 
met alle fantastische vrijwilligers en activiteiten 
voor de kinderen, van groot belang is voor de 
Stroinkslanden. We hebben afgesproken dat de 
vrijwilligers, de raadsleden, het Stadsdeelma-
nagement en ik een plannetje gaan maken wat 
we kunnen doen voor een nog mooiere toekomst 
voor het Smileyveld.

Investeren
Enschede Zuid is een groot stadsdeel van meer-
dere	wijken,	waar	het	de	moeite	waard	is	om	flink	
in te investeren om de leefbaarheid te vergroten. 
Dat mensen samen met hun buren dingen doen. 
De scherpte in de maatschappij is mij soms wat 
teveel, ik ben meer van het leven en laten leven. 
Dat moet kunnen naar mijn inzicht, ik ga altijd van 
het positieve uit: ‘de mens deugt!’’

Wilt u eens praten met de wethouder? 
Dat kan bijvoorbeeld op een van de komende ver-
gaderingen van het Stadsdeelcommissie Zuid. 

De data voor 2019 zijn:
dinsdag 5 februari
dinsdag 26 maart
dinsdag 21 mei
dinsdag 2 juli
dinsdag 15 oktober
dinsdag 10 december

De locatie wisselt maar wordt op tijd bekend ge-
maakt op de website van de gemeente: https://
ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/enschede

Enschede Zuid is uniek in zijn diversiteit
Interview met wethouder Stadsdeel Zuid Arjan Kampman

“Solidariteit staat bij mij 
hoog in het vaandel”

De wijk is genoemd naar “Erve Wesseler”. Historisch ge-
zien lag dit erve in de 12e eeuw in een gebied waar de 
Heren van Diepenheim het voor het zeggen hadden. In 
1331 eindigde het adellijk bezit en werd het erve door de 
Bisschop van Utrecht gekocht.
Elk jaar naar de oogst togen de bewoners van erve 
Wesselingh naar Hof te Espelo, inmiddels benoemd tot 
hoofdhof, om daar de jaarlijks pacht in geld en natura 
(oogst/vee) te voldoen.
De boerderij wisselden in de 14e en 15e eeuw regelma-
tig van eigenaar. In 1665 zijn er in het gebied van het 
boerschap Twekkelo  drie belangrijke erve’s Wesselinck, 
Oosterveld en Geessink die een nauwe band met elkaar 
hadden. De bewoners van deze boerderijen gingen on-
derling huwelijken aan, die jaren later bij het verdelen van 
een	nalatenschap	grote	familiare	conflicten	opleverden.		
De bewoners van de Wesseler waren in 1680 Hendrick 
Wesselinck met zijn vrouw Aelken Boswinkel. De boer-
derij bleef generaties lang in bezit van de Wesselincks. 
Bertha Hendrika Wesselinck trouwde  in 1952 met Her-
man Hendrik Schukkert en zij waren de laatste particulie-
re eigenaren van De Wesseler tot 1968.

Een nieuwe bestemming
Hoewel in eerste instantie het comité ter voorbereiding 
van de nieuwe R.K. Parochie De Verrijzenis beslag had 
weten te leggen op de boerderij De Wesseler als nood-

kerk, werd de Gemeente Enschede 1968 eigenaar van 
de Wesseler. In 1969 werd de volledig gerestaureerde 
boerderij	officieel	in	gebruik	genomen	als	voorlopig	wijk-
centrum. Een van de bezoeksters van het huidige wijk-
centrum ”De Magneet” weet zich dat nog herinneren. De 
schuren werden benut als opslagruimte van materialen 
voor diverse gemeentelijke diensten. Nadien werd het 
wijkcentrum elders gevestigd en opende Het Pannen-
koekenrestaurant daar haar deuren. In de schuren van 
het eens zo belangrijke Erve Wesseler vestigde zich de 
kinderboerderij.

“Erve Stroink” komt voor het eerst in de ge-
schiedenis voor in 1435 en is dan bezit van 
het bisdom Utrecht. De jaarlijkse pacht moest 
voldaan worden bij het klooster van Olden-
zaal. De boerderij, toen met de naam “Het 
Strodinck”, was in 1601 eigendom van de 
stad Enschede.
In 1750, toen Enschede werd getroffen door 
een grote stadsbrand, werd het erve verkocht 
aan Gerhard Stroink. In 1791 werden er twee 
grote schuren bijgebouwd. Die zijn nu in ge-
bruik bij de scoutinggroep Vaandrig Leppink. 
De boerderij wordt beheerd door de Stichting 
Dragonheart. Het middeleeuws leven komt 
daar geregeld aan bod met allerlei activiteiten 
uit die tijd.
Stroinkslanden wordt gekenmerkt door kron-

kelende straten, paden en hofjes. De wijk 
is tussen 1971 en 1984 in meerdere fasen 
aangelegd. Stroinkslanden kent een gevari-
eerde straataanleg met allerlei woningtypes, 
waaronder ook hoogbouw, winkelcentrum, 
scholen, sporthal, wandelpark, stadsbus, en 
wijkcentrum.

In Stroinkslanden Zuid begon de bouw met 
25% hoog- en 75% laagbouw. Het jongste deel 
van Stroinkslanden ligt langs de noordrand, 
tegen de A35 en langs de oostzijde met totaal 
andere bebouwing. Landgoed “Het Walmink” 
en twee boerderijen zijn als beschermd in de 
wijk behouden. Na jaren van verloedering is 
eind jaren ’90 gestart met renovatie- en ver-
nieuwingswerkzaamheden van de wijk.

Eind 1981 werd er begonnen met de bouw 
van de wijk Helmerhoek. De wijk werd ge-
noemd naar het oude erve ‘De Helmer”. Lag 
de boerderij vroeger op grote afstand van de 
stad, nu houdt de wijk op, waar het landgoed 
“De Helmer” gelegen is.
“De Helmer” wordt in de geschiedenisboeken 
al in 1305 genoemd. Het eigendom van de 
boerderij kwam daarna vaak in andere han-
den. 
In 1892 kwam via een openbare verkoop het 

landgoed in het bezit van de familie Menko. 
In 1930 liet men een tweede boerderij naast 
de bestaande bouwen. Ook werd eerder een 
theekoepel op het landgoed gebouwd en een 
zwemvijver uitgegraven. Beide boerderijen 
werden in de oorlog gevorderd door de Duit-
se Wehrmacht. Het landgoed is opgedeeld in 
een prive-gedeelte en een openbare deel.
De wijk Helmerhoek is gebouwd in overdadig 
veel bos en groen. Zeer veel bomen van vroe-
ger zijn blijven staan.

Hoe komt de wijk Stroinkslanden aan haar naam?

Hoe komt de wijk Wesselerbrink aan haar naam?

Hoe komt de wijk Helmerhoek aan haar 
naam?
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Kitty Pieterson 
NU nieuwe collectie tassen

De Groot A.G.F
De Groot in groente, klein in prijs!

Bakkerij ‘t Stoepje

Benno Nobbenhuis
Onder- en nachtmode

Benno’s Notenbar
Noten en zuidvruchten

Noppert Vis & Zn
Elke dag verse vis

Vleeswarenbedrijf 
de Groot

Baklever of bakbloed

Prijs per kilo € 4,25

Rommy Zeefat 
Katwijker Vishandel

August HollekampDuitse broodjes

Elke donderdagmorgen van 8.00 tot 13.00 uur 
Markt bij Winkel Centrum Zuid!

U wordt van harte welkom geheten door alle ondernemers op de leukste Markt van Enschede!

Pascal Voerman 
voor de betere soorten 

groente en fruit

Wegdam
Vrije uitloop eieren

Byoux Patawala
Elke week een andere aanbieding!

Het is druk en erg gezellig bij ’t Helm-
gras. De verkoop van kerstbomen 
en kerststukjes keramiek en kaarsen 
loopt al weer op zijn eind. 
We zijn voor klanten nog geopend tot 
en met 19 december, hierna sluiten we 
het jaar met onze deelnemers af met 
een gezellig samenzijn.

Door verloop in ons deelnemersveld 
hebben we vanaf januari weer plek in 

onze dagbesteding. Dus ben jij iemand 
met een psychische kwetsbaarheid 
van 18 jaar of ouder en wil je graag de 
handen uit de mouwen steken, meld je 
dan bij ons aan voor een rondleiding 
om de mogelijkheden te bekijken.
 
Onze werkzaamheden zijn zeer uit-
eenlopend, van vaste planten kweken, 
groentetuin, brandhoutproductie, tot 
kaarsen maken, keramiek, onderhoud 
van eigen terrein en gebouwen. Door 
het brede aanbod is er voor iedereen 
wel een passende klus te vinden die 
we onder begeleiding van de werklei-
ding uit kunnen voeren. Kennis van 
gewas of product is dus niet noodza-
kelijk maar iets willen doen of leren 
staat centraal. Kijk voor meer infor-
matie op www.helmgras.nl of bel 053-
4781505.

Wist u dat we de kaarsen voor de Ma-
riakapel aan de Rondemaatweg in ei-
gen huis produceren en dat er dit jaar 
meer dan 700 kaarsjes zijn gebrand? 
De kapel is de gehele week te bezoe-
ken en bevindt zich naast de ingang 
van vereniging ’t Helmgras aan de 
Rondemaatweg 75.

Rest ons nog u te bedanken voor alle 
aandacht in het afgelopen jaar en 
wensen u alle goeds voor 2019.

Dinsdag 27 november was het zover. De 
lang gekoesterde wens van Roy Kamp-
huis, bewoner en lid van Vereniging ’t 
Helmgras, om een fraaie buiten-tenni-
stafel op hun terrein te hebben ging in 
vervulling. Waarom een buiten-tenni-
stafel? Heel simpel. Mits het weer het 
toelaat, kun je het gehele jaar door lek-
ker buiten sporten. Tafeltennis is een 
laagdrempelige sport, voor jong en oud 
geschikt en bovenal is het een niet bles-
suregevoelige sport. Ideaal dus voor 
de bewoners van ’t Helmgras. Om zijn 
wens in vervulling te laten gaan, diende 

Roy een aanvraag in bij de Enschedese 
Uitdaging en zij gingen voortvarend aan 
de slag. Mede dankzij Paul Scholten, 
wijkbeheerder Openbare Ruimte, werd 
een oerdegelijke buiten-tennistafel gele-
verd en geplaatst op het centrale punt 
direct onder de oude kastanjebomen. 
De buiten-tennistafel stond nog niet op 
zijn plek of hij werd vol enthousiasme 
gebruikt door de bewoners. 

Bijgevoegd een foto van een gelukkige 
Roy Kamphuis (links) en activiteitenbe-
geleider Mike de Wit 

’t Helmgras
De Posten bezorgt dagelijks zo’n 35 
warme of koelverse maaltijden bij men-
sen thuis. Om aan de toenemende vraag 
te kunnen voldoen is de Posten op zoek 
naar nieuwe maaltijdbezorgers, die het 
team op vrijwillige basis willen komen 
versterken. 
Raymond Hassink, adviseur horeca en 
hospitality in de Posten, vertelt enthousi-
ast: Bij de Posten staat eten en drinken 
hoog in het vaandel. Immers: goed en 
voldoende eten en drinken is belangrijk 
voor de conditie, weerstand, autonomie 
en het welzijn van mensen. Daarom 
serveren wij in ons restaurant De Brink 
dagelijks versbereide producten. Dat 
zorgt niet alleen voor vertrouwde etens-
luchtjes, maar vooral voor een intensere 
smaakbeleving. Veel van onze bewo-
ners genieten daar echt van. Ook wijk-
bewoners kunnen hier gebruik van ma-
ken. Door aan te schuiven in De Brink 
óf door een maaltijd aan huis te laten 
bezorgen. 
De maaltijden worden tussen 11:30 en 

13:00 uur bezorgd in de wijk rondom de 
Posten. Raymond vertelt: “Onze chauf-
feurs en bijrijders genieten van het con-
tact met de klanten. Soms fungeren zij 
als de oren en ogen van de Posten. Zij 
hebben immers zicht op de klanten in 
hun thuissituatie. Maar ook de onder-
linge contacten zijn goed. Werkplezier 
staat echt voorop.”
De Posten is dringend op zoek naar en-
thousiaste chauffeurs en bijrijders, voor 
een of meerdere dagen per week. Het is 
belangrijk dat zij klantvriendelijk zijn. Be-
schikking over een rijbewijs en/of auto is 
niet noodzakelijk. 
Aanmelden of meer informatie 
Belangstellenden kunnen contact opne-
men met Marcel Meekes of Raymond 
Hassink, via telefoonnummer 053–4753 
753.

Zorgcentrum de Posten heeft het keurmerk Werkpakt mogen ontvangen. Namens 
Gemeente Enschede overhandigde Arjan Kampman het keurmerk. Het keurmerk 
is voor werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door sociaal ondernemer-
schap, het onderkennen van de talenten van (langdurig) werkzoekenden en hun een 
perspectief bieden op een mogelijke baan.

De Posten zoekt maaltijdbezorgers

Sjors Sportief Special in 
2019 van start

Buitentennistafel voor ‘t Helmgras

Vanaf schooljaar 2017-2018 is Sportaal 
in Enschede gestart met Sjors Sportief, 
een sportkennismakingsproject waar-
bij basisschoolleerlingen op een laag-
drempelige manier kennis maken met 
het sportaanbod binnen de gemeente.

Vanaf januari 2019 wordt in samen-
werking met Special Heroes gestart 
met een nieuwe variant, namelijk Sjors 
Sportief Special.

Sjors Sportief Special is gericht op 
kinderen en jongeren uit het speciaal 
basis- en voortgezet onderwijs (cluster 
4 gedragsproblematiek en autisme) en 
praktijkonderwijs. Voor Sjors Sportief 
Special wordt een nieuw boekje ont-
wikkeld met daarin het sportaanbod 
dat gericht is op deze doelgroep. Het 
boekje wordt gekoppeld aan de web-
site sjorssportief.nl zodat het aanbod 
altijd actueel is.

Kinderen en jongeren kunnen met 
behulp van het boekje en de website 
één of meerdere activiteiten uitkiezen, 
waarbij zij enkele naschoolse lessen 
kunnen volgen bij verenigingen, zon-
der direct lid te hoeven worden.

In de week van 7 t/m 11 januari wor-
den de Sjors Sportief Special boekjes 
uitgedeeld op de speciaal basis- en 
voortgezet onderwijs scholen en prak-
tijk onderwijs scholen in Enschede. 
Vanaf dat moment kunnen kinderen 
en jongeren zich inschrijven voor de 
sportlessen die vanaf 21 januari gaan 
starten. Sjors Sportief Special loopt tot 
en met het einde van schooljaar 2018-
2019.

Wil je meer informatie over Sjors Spor-
tief Special? Neem dan contact op met 
Manon Huinink via m.huinink@spor-
taal.nl.
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Vers en meer keus

U kunt overal gratis parkeren

van Nederland!

   Laat het u smaken!

De voordeligste 

catering 

Wethouder Gerbertstraat 4 | 7543 AX Enschede | Tel.: 053 4767369 | www.profi lebroeksema.nl

U bent van 
harte welkom!
Ruime keus in stads� etsen, e-bikes, 
kinder� etsen en bak� etsen.

Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie 
en servicebeurten, waarbij we uw fi ets 
GRATIS ophalen en a� everen.

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

✓
  Bekende 

 A-merken

✓
  Vakbekwaam 

 personeel

VOLG ONS OOK OP

/pro� lebroeksema
Bij het Stroinkshuis hebben we afgesproken met Evert 
van den Beld alwaar hij manager wijkvoorziening is. 
Evert komt binnen ingepakt in een dikke jas, sjaal en 
capuchon, aanvankelijk onherkenbaar. Het is alweer 
goed	koud	buiten	en	nat	en	Evert	is	komen	fietsen.	

Wie ben je, en wat doe je hier?
‘Ik ben manager wijkvoorzieningen op 3 locaties: Lu-
men (Velve-Lindenhof) Prismare (Deppenbroek) en ‘t 
Stroinkshuis. Ik mag sturing geven, faciliteren en on-
dersteunen wat de gebruikers in de wijken willen. We 
hebben een heel team die dat uitvoert. In alle drie 
de wijken is de wijkvoorziening van de coöperatie de 
Woonplaats. Lumen is van de Woonplaats en Ons Huis 
samen.’

Drie locaties, in drie wijken, die hebben het-
zelfde beleid?
‘Nee, iedere wijk is totaal anders, heeft een totaal an-
dere behoefte. Het begint er ook mee dat er een wijk-
voorziening is gekomen omdat een wijk dat wou, om-
dat daar een behoefte was en we dat zagen, anders 
gaan we dat niet ontwikkelen. De coöperatie reageert 
op een behoefte. Wij bouwen thuizen, geen huizen. Als 
coöperatie verhuur je huizen, maar als je het hebt over 
de buurt en wijkvoorzieningen, dan gaat het over de 
inhoud en niet over de stenen. De Woonplaats heeft er 
een belang bij dat het blijft bestaan.’

Waarom was het Stroinkshuis dicht in de herf-
stvakantie?
‘Dat ligt wat genuanceerder: als er clubs zijn die wat 
willen doen in een vakantie dan kan dat en dan gaat 
dat gewoon gebeuren. Maar je ziet dat daar in de va-
kanties, vooral in de zomervakantie, geen behoefte 
aan is. Dus stel voor dat jij zegt dat je in de zomer-
vakantie iets wil organiseren voor kinderen en jeugd, 
dan kan dat, maar dan moet je het zelf gaan doen. Wij 
zijn ondersteunend en faciliterend maar wij gaan dat 
niet zelf doen. Dat is de rol die wij hebben. En in de 
zomerperiode kan dat en dan kan je zelf nog de sleutel 
krijgen om het te organiseren.’

Wat is de omschrijving van je functie? Wat is 
je opdracht?
‘Ik manage de drie wijkvoorzieningen, er zit een team 
van zo’n 15 mensen die het beheer doen van alle drie 
de locaties. We voeren visie en beleid uit en toetsen of 
dat passend is binnen de wijk en dat is best wel een pit-
tige klus, een beste kluif om dat voor elkaar te krijgen.’

Heb je contact met de bewoners of is dat niet 
jouw werk? 
‘Ik heb contact met de bewoners, ook al gebeurt dat 
niet altijd. Ik sluit kort met mijn collega’s wat we sig-
naleren, wat we horen. Waar bijvoorbeeld irritatie is, 
waar het beter kan, waar men niet tevreden over is. 
Want het is wel zo, het is een wijkvoorziening en men 
vindt	er	wel	snel	iets	van.	Het	is	wel	fijn	dat	ik	hier	wat	
genuanceerder dan in de wandelgangen kan reageren 

op zoals we hier opereren. Op zich is het helemaal niet 
erg dat mensen vanuit aannames denken en dat het 
weleens moeilijk is om te kunnen uitleggen dat zaken 
soms anders liggen. 

Wat hoor je dan zoal?
‘Wij horen weleens dat als je hier wat wil doen, dan 
moet je huur betalen, en: het is duur. Maar als de men-
sen willen dan hoeven ze niets te betalen. Als je ruimte 
nodig hebt, stel je wilt met je biljartvereniging hier een 
biljart hebben staan en je wilt hier landen, dan is het 
in eerste instantie volstrekt normaal dat je een ruimte 
huurt. Maar wij hebben hier de constructie dat je zelf 
kan bepalen wat je zou kunnen betalen. Een ruimte kost 
bij ons per dagdeel 37,50. En stel dat je als club zegt ‘ik 
wil maar 10 euro per dagdeel betalen’, hebben we een 

verschil van 27,50. Dat doen we 40 weken, de weken 
dat we actief zijn, de andere weken zijn vakantie. Voor 
dat bedrag kan je dan een tegenprestatie leveren dat 
direct invloed heeft op onze exploitatiebegroting.’ 

Zoals?
‘Je kan als beheerder waarnemen, planten onderhou-
den, de schoonmaak, andere dingen ondersteunen en 
dat wordt veelvuldig gedaan. Zo kan je voor heel wei-
nig of voor niets hier zitten. En dat helpt ons in onze 
exploitatie, anders kost het je geld, want anders moe-
ten we dat door iemand laten doen die betaald wordt.’

En langzaam ben je dus bezig het beheer van 
het gebouw door de wijk te laten dragen? 
‘Dat is ruilhandel inderdaad. Dus het is jammer als 
mensen zeggen dat het duur is, het kost betrekkelijk 
weinig. Wat ook veel voorkomt is dat er een vereniging 
of een club die bijvoorbeeld woensdagochtend wil be-
wegen, maar nog niet voldoende geld heeft om het te 
betalen. Dan spreken we af dat ze voor een half jaar er 
volledig voor niets in kunnen, ook zonder tegenpresta-
tie. En na een half jaar gaan we kijken of de verenging 
levensvatbaar is en als dat zo is, dan vervallen we in de 

constructie die ik eerder beschreef die we hier hebben. 
Verenigingen ondersteunen we ook met trainingen en 
cursussen. Want als je een vereniging bent, heb je een 
voorzitter nodig en een secretaris en hoe werkt dat dan 
allemaal: daar kunnen wij ze in faciliteren. Dat hoeven 
we zelf niet te doen, dat kan de Volksuniversiteit doen. 
En dat betalen we dan ook voor ze.’

Hoe kunnen we zo goed mogelijk jullie moge-
lijkheden bekend maken?
‘Voor het Stroinkshuis is het prettig als we elke maand 
terugkerend een thema kort kunnen aansnijden en be-
handelen, zodat mensen meer weet hebben van wat 
er hier allemaal kan. Daar kan de Stroinkslander bij 
helpen. Misschien komen er vragen over ‘hoe zit dit of 
dat’. Of komen mensen met ideeën die veel beter zijn 
dan wij zelf hebben bedacht of kunnen bedenken. En 
daar staan we voor open. Maar aan de andere kant 
moeten we mensen ook weleens teleurstellen en moe-
ten we nee zeggen, De wijkvoorziening is er en moet 
er zijn voor alle lagen van de bevolking. Voor ieder-
een. En je volledig alleen maar richten op mensen met 
een problematiek, zo zijn we zeker niet. Er zijn mensen 
in de wijk die het lastig hebben, maar er is ook zeg 
60% die gewoon een avond wil yoga doen, of naar de 
Bridgeclub wil, of wil darten. En die dan een geweldige 
verenigingsavond hebben en daarna denken ik ga lek-
ker naar huis.’

Je bent manager hier, is hier wat te zeggen 
over de bezettingsgraad?
‘Er is een heel groot en breed programma. Op de web-
site www.stroinkshuis.nl onder rubrieken, staat een 
hele pagina met de agenda van het wijkcentrum. We 
hebben ook wel incidentele dingen, maar veel is terug-
kerend.’

Kijk je over de grenzen van de wijk heen?
‘Wij bieden een programma aan voor iedereen. Onze 
activiteiten van het Stroinkshuis zijn niet gebonden al-
leen aan onze wijk Stroinkslanden, daarom willen we 
ook graag met dit stuk in het Enschede Zuid Journaal, 
het katern voor heel Zuid. Ook uit de Helmerhoek kan 
je	 hiernaar	 toe	 komen	 fietsen	 om	activiteiten	mee	 te	
maken.’ Evert heeft die ervaring ook want hij woont in 
de Helmerhoek en werkt in Stroinkslanden. Maar veel 
mensen hebben die ervaring niet. ‘Op woensdagoch-
tend hebben we hier een overdagkoor, die mensen 
komen uit heel Enschede en heel Twente. Goed om 
bekend te maken. Dat je naar een andere wijk gaat om 
bepaalde activiteiten mee te maken die je in je eigen 
wijk niet worden georganiseerd, is natuurlijk heel mooi. 
Bijvoorbeeld als er op meer plekken bingo is dan kan 
je ook ergens anders heen. Er zijn meerdere plekken in 
Zuid waar ze mensen willen hebben maar je moet niet 
in elkaars vaarwater gaan zitten. Voor activiteiten is dat 
vaak geen punt, een goede zaak zelfs. Deze wijkvoor-
ziening kan prima Zuid-breed gecommuniceerd wor-
den ook omdat dit een ander concept dan de Magneet 
en de Helmer waar de basis bij de gemeente ligt.’ 

Stroinkshuis, interview met manager wijkvoorzieningen Evert van den Beld

Als je dat willt we-
ten kom dan kijken 
naar de expositie 
van Schilderscafé 
Stroinkslanden in 
Prismare aan de 
Roomweg 167D 
in Enschede. Hier 
kun je de info en 
inspiratie vinden 
en het resultaat 
van 2 jaar gezel-
ligheid van 15 
deelnemers. Het 
heeft de deelne-

mers heel veel gebracht, we leven er elke vrijdagmiddag naar toe.
Ook helpen de deelnemers met goede doelen te verwezenlijken. (Nieuwjaarsrecep-
tie vrijdag 11 januari in het Stroinkshuis) ook dit geeft gezelligheid en leer je meer 
mensen kennen.
De oprichting 2 jaar geleden is mogelijk gemaakt door “Jij maakt de buurt” wijk-
budgetten Stroinkslanden (WWS), Stichting SVEN. “Jij maakt de buurt” staat voor 
verbinding en contact. Contact en een netwerk houdt je gezond, weerbaar en ge-
lukkiger en is de oplossing tegen eenzaamheid. In januari 2017 is Schilderscafé 

opgericht. Nu na bijna 2 jaar is deze expositie het resultaat. Op 30 november was de 
opening van de expositie van Schilderscafé Stroinkslanden. Hier is het werk van de 
15 deelnemers van het Schilderscafé nog te bewonderen tot donderdag 28 februari.
Wij willen dit vooral delen om ook anderen te inspireren om samen een leuke gezel-
lige club op te richten.
Het werk is heel divers en er hangen meer dan 80 werken waarvan sommigen te 
koop zijn. Ook is het super dat van diverse deelnemers de opbrengst van enkele 
werken beschikbaar wordt gesteld voor het goede doel het “Smileyveld Stroinkslan-
den”. Hier worden veel leuke activiteiten georganiseerd voor de jeugd.
Ook wordt de helft van de opbrengst van het ooit eerste werk van Els Nijenhuis 
“Kracht-Trots- liefde” beschikbaar gesteld voor de eerste opstartkosten voor een 
nieuw op te richten club. Of dat nu een kaart-, gezelligheids- of creatieve club is 
maakt niet uit. 
Het openingswoord werd verricht door Jeroen Wams van Stichting SVEN. Daarna 
nam wethouder Arjan Kampman het stokje over die daarna samen met Theo van 
der Meer (de begeleider van het  Schilderscafé) en Els Nijenhuis (mede-oprichtster 
Schilderscafé) het lintje doorknipten.
Hierna werd het werk bewonderd en de opening feestelijk gevierd met hapjes en 
drankjes. Verzorgd door de deelnemers zelf.
Ongeveer 50 mensen zijn bij de opening geweest. Ook was oud-medewerkster Ni-
cole van Vonno (Radar Sven) die heeft geholpen het café op te richten, overgeko-
men en ook de nieuwe wijkregisseur van Stroinkslanden Just Boeke was er om het 
werk te bewonderen.

Hoe richt je een gezellig en goed betaalbaar hobbyclubje op in je eigen buurt?

foto: Danielle Poorthuis

“Wij bouwen thuizen 
geen huizen”
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Van 1 t/m 9 juni 2019 vindt in Enschede 
voor de negende keer de WAK plaats: de 
Week van de Amateurkunst. Dit evene-
ment biedt een podium voor mensen die 
in hun vrije tijd met zang, dans, schilde-
ren,	theater,	muziek,	fotografie	etc.	bezig	
zijn. Doe jij mee? 

Het is een evenement dat in heel En-
schede plaatsvindt. Bij de vorige editie 
van de WAK deden ruim 80 groepen 

mee die samen voor meer dan 120 acti-
viteiten zorgden bij meer dan 35 locaties 
verspreid over de hele stad. Dus ook in 
Stadsdeel Zuid! 
Qua locaties kan je bijvoorbeeld denken 
aan het winkelcentrum, het Wilminkthea-
ter, Concordia, (eet)cafés, het Stroinks-
huis, de bibliotheek, Kunst in het Volks-
park, etc. 
De WAK is dé kans om jouw kunst/optre-
den te laten zien. Je kan zelf iets organi-

seren, maar we kunnen je ook helpen bij 
het zoeken naar een locatie voor jouw op-
treden, workshop of expositie. Half janu-
ari organiseren we een informatieavond 
over de WAK.  Wil je hier bij zijn? Stuur 
dan een mail aan info@wakenschede.nl. 
Dan word je op de mailinglijst gezet. 

Meer informatie over de WAK vind je op 
www.wakenschede.nl

Op vrijdag 21 december 2018 is er het 
traditionele Politie-kerstconcert in de Ont-
moetingskerk te Enschede. Al meer dan 
25 jaar organiseren de Twentse Politieka-
pel en het Politiekoor Twente gezamenlijk 
dit gratis kerstconcert voor de samenle-
ving in Twente. Tijdens het concert is er 
gelegenheid tot samenzang. De nieuwe 
districtchef van politie Twente, Karlijn 
Baalman, zal in het concert een kerst-
boodschap spreken. Als solist zal Robin 
Loff, op klarinet en basklarinet, zijn me-
dewerking aan dit concert verlenen.
Robin is op 23 februari 1969 geboren in 
Losser en sinds 1999 woonachtig in het 
Gelderse Borculo. In 1992 slaagde hij 

voor zijn eindexamen klarinet aan het 
Twents conservatorium in Enschede en 
in 1996 haalde hij zijn diploma HaFa-
Bra-directie aan het conservatorium Con-
stantijn Huygens te Zwolle. In 1997 werd 
Robin als klarinettist, aangenomen bij de 
marinierskapel der Koninklijke Marine en 
sinds 2004 is hij de basklarinettist van dit 
orkest. Daarnaast dirigeert Robin twee 
harmonieorkesten en is hij muzikaal lei-
der van de Slingelandkapel uit Beltrum. 
Robin wordt regelmatig gevraagd als so-
list of remplaçant bij verschillende orkes-
ten. Ook geeft hij workshops en werkt hij 
met regelmaat mee aan cd-producties. 
Tijdens dit kerstconcert zal hij met de 

Twentse Politiekapel soleren en ook een 
optreden van koor en orkest begeleiden.

Na	 afloop	 van	 het	 concert	 wordt	 een	
bijdrage gevraagd voor het goede doel: 
Stichting Leendert Vriel. Vrijwilligers Pal-
liatieve Terminale Zorg Twente. 

Het Politie-kerstconcert is op vrijdag 21 
december 2018 om 20.00 uur in de Ont-
moetingskerk, aan de Varviksingel 139 te 
Enschede. De kerk gaat open om 19.30 
uur. 

Zaterdag 22 december ver-
zorgt het Vocaal Ensemble Il 
Cocodrillo Cante, samen met 
kinderkoor Cappella Enschede 
Junior ( beiden uit Enschede ) 
een Glühwein- en lichtjescon-
cert in de Hervormde Kerk van 
Usselo. 
De beide koren zullen onder 
leiding van de dirigente Jeanet 
Bosch, bekende en minder be-
kende, oude en moderne kerst-
liederen ten gehore brengen. 
Crocodrillo zal o.a. ‘Quatre mo-
tets pour le temps de Noël’ van 
de componist Francis Poulenc, 
uitvoeren. Een werk dat bekend 
staan om de hoge eisen die aan 

het koor worden gesteld op het 
gebied van ritmische precisie 
en intonatie. Het kinderkoor zal 
o.a. ‘Sleep, Baby, Sleep’ en het 
bekende ‘Away in a Manger’ 
ten gehore brengen. Het wordt 
een programma voor het hele 
gezin.
Het kerstconcert, dat de titel 
Noël, Noël! heeft meegekregen 
begint om 19.30 uur. De kaar-
ten kosten €10,00. In de voor-
verkoop via reserveringen@
cocodrillo.nl zijn kaarten à  
€ 8,00 verkrijgbaar. Kinderen 
tot 12 jaar hebben gratis toe-
gang en t/m 16 jaar en 65+:  
€ 5,00.

In de dagen voor kerst wordt de Burgerzaal van het Enschedese Stad-
huis omgetoverd tot een gezellige Stadsherberg waar alle inwoners 
van de stad welkom zijn. 
Kom genieten van koren en bandjes die sfeervolle kerstnummers zin-
gen en spelen. Of doe mee met één van de creatieve workshops en 
maak een mooi kerstcadeau voor jezelf of voor een ander. Elke dag 
om vier uur leest een stadsgenoot een soepverhaal voor. Ben je dan 
in de Stadsherberg? Dan krijg je gratis een kopje soep. 

Dit jaar vindt de Stadsherberg plaats van donderdagavond 20 december tot en met 
zondagmiddag 23 december. Alle inwoners van Enschede zijn gratis welkom om op 
deze dagen aan te schuiven aan één van de lange tafels om te genieten van de vele 
muzikale optredens. 
Kruip	op	de	bank	in	de	gezellige	huiskamer	en	‘pak’	een	filmpje.	Of	ga	lekker	aan	de	
bar hangen en begin een goed gesprek met een (nog onbekende) stadgenoot onder 
het genot van een warme choco of een glühweintje. Vast onderdeel van de Stads-
herberg zijn de creatieve workshops in de middag. Hier kun je je helemaal uitleven. 
En elke dag om 16.00 uur kun je luisteren naar het soepverhaal. Dit verhaal wordt 
vertelt door een kleurrijke inwoner van de stad. Ben je op dat tijdstip in de Stadsher-
berg… dan krijg je een kopje soep!

Optredens 
Op de trappen van het bordes van de Burgerzaal zingt onder andere het koor All 
Flavours in Dickens kostuums sfeervolle Christmas Carols en speelt het Trio Sch-
naps liedjes uit de oude doos. Natuurlijk staan er dan ook oude kerstliedjes op het 
repertoire. Dus… inhaken en meezingen maar!

Ook voor het stadshuis, op het Ei van Ko, zijn er diverse optredens. Midwinter-
hoornblazers geven elke dag op dit plein aan wanneer de Stadsherberg open gaat. 
Wil je ze in actie zien kom dan tijdens de Stadsherberg-dagen om 13.00 uur naar 
het Ei van Ko. Op dit sfeervolle pleintje treedt ook het Kerstcombo van de Show & 
Marchingband EVC Enschede op. En op zondag 23 december vindt je vreemde en 
grappige oude ambachten op het Ei van Ko. 

De Stadsherberg brengt mensen samen. 
Omdat het fijn is om in de koudere donkere dagen bij elkaar te kruipen. 
Kom genieten van muziek, maak een mooi kerstcadeau 
en kom luisteren naar het soepverhaal.

Maak zelf een kerstcadeautje 
Wat is er nou leuker dan iets creatiefs maken voor je-
zelf of voor een ander. Elke middag kun je in de Stads-
herberg meedoen met diverse creatieve workshops. 
Maak bijvoorbeeld een mooi kerstkastje met takken 
en dierentekeningen, vouw kunstige origami-objecten 
voor in de kerstboom en maak een happiness mood-
board voor het nieuwe jaar. Of ga aan de slag met bullit 
journaling. Oud, jong, iedereen kan meedoen!

Rondleiding door het stadhuis 
‘Ons’ stadhuis heeft prachtige zalen en ruimtes. Tijdens de Stadsherberg heb je de 
mogelijkheid om die te bezoeken! Dat kan op vrijdag 21 december om 13.30 of om 
15.30 uur. Voor deze rondleiding kun je je opgeven via stadsherberg@culturelezon-
dagenschede.nl. Er kunnen maar een aantal mensen mee per ronde dus geef je 
snel op. 

Dagen en openingstijden  
Do 20 dec 17.00 tot 21.00 uur
Vr 21 dec 13.00 tot 21.00 uur
Za 22 dec 13.00 tot 18.00 uur
Zo 23 dec 13.00 tot 18.00 uur   

De Stadsherberg haakt aan bij Winter Wonderland en wordt georganiseerd door 
Cultuur in Twente dat onderdeel is van Concordia. De herberg werkt samen met 
Kunsten op Straat (Oude Ambachten act). 

Zie www.uitinenschede.nl/stadsherberg

Kom in de dagen voor kerst naar de gezellige Stadsherberg!Informatieavond WAK half januari

Politie-kerstconcert

‘Zing Nederlands met me’

22 December Kerstconcert in Usselo

 

 

Doe mee aan de WAK! 

  

Twentse Politie Kapel o.l.v.  
Willem Loff 

Politiekoor Twente o.l.v.  
Tim de Man 

 

Solist:  
Robin Loff 

Vrijdag 21 december 2018 

ONTMOETINGSKERK 
Varviksingel 139 Enschede 

Aanvang 20.00uur/zaal open 19.30uur 

GRATIS ENTREE 

Nederlands leren terwijl je liedjes zingt? 
Kom dan op zaterdag 22 december naar 
‘Zing Nederlands met me’ in de biblio-
theek Enschede aan de Pijpenstraat: 
een uur lang Nederlandstalige poplied-
jes zingen met professionele musici, de 
‘Theaterobers’. Het plezier in samen 
zingen en het ontmoeten van andere 
(Nederlandstalige en anderstalige) En-

schedeërs staat voorop.
‘Zing Nederlands met me’ is een maan-
delijks programma. Elke keer zingen 
we vijf liedjes.  Liedjes met een redelijk 
aantal korte Nederlandse woorden die 
veel herhaald worden, zodat je op een 
creatieve en laagdrempelige manier de 
taal leert. Thema’s zijn: omgeving, wo-
nen en werken / familie / emoties; liefde, 

verdriet, verlies / feest(dagen). Sommi-
ge woorden leggen we uit en lichten we 
de relatie uit met de Nederlandse en/of 
eigen cultuur. Er zit een opbouw in qua 
moeilijkheidsgraad in woord en tekstbe-
leving. Iedere editie bevat vijf nieuwe 
liedjes.
Na	afloop	is	er	tijd	om	ervaringen	uit	te	
wisselen en contacten op te doen. 

Zaal open om 12:30 uur, het programma 
duurt van 13:00 uur tot 14:00 uur. 
De toegang is gratis.

Dinsdag 18 december Mediant-Kerstzangavond
De Dienst Geestelijke Verzorging van Mediant 
organiseert in samenwerking met de Oecume-
nische Geloofsgemeenschap Helmerhoek we-
derom een jaarlijkse Kerstzangavond in het Hel-
mertheater van Mediant (locatie Helmerzijde) op 
dinsdag 18 december vanaf 19.30 uur. 
We hebben een mooi programma gemaakt met 
vertrouwde onderdelen zoals het indrukwekken-
de optreden van de dames van Damessimo, die 
elk jaar voor ons op muzikale wijze kerstliede-
ren meerstemmig a capella ten gehore brengen. 
We	zullen	een	flashmob	laten	zien	en	horen	van	
klassieke muziek in een moderne jas. Daarnaast 
zullen we samen veel zingen met begeleiding, 
soms zullen we zelf instrumenten ter hand ne-
men. Het Kerstverhaal zal voorgelezen worden.
Kortom er valt veel te beleven in een gezellige 

Kerstsfeer.
We	starten	om	19.30	uur	met	een	kop	koffie	of	
thee met iets lekkers, waarna we om 20.00 uur 
ons naar de zaal zullen begeven. In de pauze is 
er de mogelijkheid om onder het genot van een 
warme kop chocolade een wens te schrijven en 
aan	de	boom	te	hangen.	Na	afloop	wordt	eenie-
der gevraagd om nog even gezellig met elkaar 
na te genieten met een hapje en een drankje. 
De midwinterhoorns zult u kunnen horen. Zij lok-
ken u naar ons toe. Het vuur zal branden, daar 
waar u moet zijn. 
Eenieder is uitgenodigd! Welkom! 

Herma ter Stege 
Anneke Kemper 
Bob Wijnbergen 
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p a g i n anderiK
Sinterklaas intocht en Pietendisco op 24 november

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.SVTT.NL

SchoorsteenvegenSchoorsteenvegen
EEN OUD AMBACHT MET DE NIEU WSTE TECHNIEK

Extra schoon 
en veilig vegen 
is een kunst!
Daarom werken wij alleen 
met de Rodtech Techniek. 
We vegen mechanisch van 
onderuit, waardoor wij niet 
meer bij u op het dak hoeven 
en wij uw schoorsteen met 
behulp van deze nieuwe 
techniek extra schoon 
kunnen maken.

Kijk voor een impressie op 
https://youtu.be/J0b1znrMz1Y

> Voorkom schoorsteenbrand

> Veegbewijs voor uw brandverzekering

> Altijd met camera-inspectie

Bel voor een afspraak 

T. 053 574 88 28

Wees goed voorbereid op de winter! 

Of mail naar 

info@svtt.nl

Uw vakman, Fred Koster

WINTERAANBIEDING 
Schoorsteenvegen

€50,-  incl. BTW *

Periode sept t/m dec. Wij berekenen geen voorrijkosten.

Inclusief GRATIS camera inspectie, zodat u zelf het 
resultaat kunt beoordelen. En dat is UNIEK IN NEDERLAND.

Nederlandse Schoorsteenveeg Bond

€60,- 

*

 

Huis-aan-huis bezorging van Brinkpraat, Om De Hoek Gekeken & 
Stroinkslander
•  De huis-aan-huis verspreiding van uw maandelijkse wijkkrant is een hele 

klus waarbij we ons uiterste best doen om de kranten bij iedereen te 
bezorgen.

• Uw wijkkrant wordt 1x per maand ingevouwen in de Hart van Enschede.
•  Wanneer u een NEE–NEE sticker op uw brievenbus heeft, dan mogen wij 

de wijkkrant niet bij u in de brievenbus gooien.
•  Wanneer u de krant niet ontvangt kunt een mail sturen naar info@bbpro-

ductions.nl. Of bel naar 074-3030271.

Disclaimer: De redactie heeft haar uiterste best gedaan om de recht-
hebbenden van het fotomateriaal te achterhalen. Wanneer u opmerkin-
gen heeft kunt u contact opnemen met info@bbproductions.nl
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ADRESSENLIJST

Vereniging Huurdersbelangen 
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 47612982

Winkelvereniging Stroinkslanden 
Veldhoflanden	3
Tel. 053 4761220

Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460

Wijkagent (Stroinkhuis)
Nihat Kösk
Tel. 053 4757460

TMZ Wijkkamer Stroinkhuis
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

PRIKPOSTEN
•  Prikpost Medlon Broekheurnerborch 

Rechterveldbrink 1 
Tel. 088 4633566

TANDARTSEN
•  Tandartspraktijk SB Brager BV 
Veldhoflanden	89-91 
Tel. 053 4768191

APOTHEKEN
•  Apotheek Stroinkslanden  
Veldhoflanden	90 
Tel. 053 4772577

FYSIOTHERAPIE 
•  Fysiotherapie Stroinkslanden 
Veldhoflanden	90 
Tel. 053 4772577

THUISZORG
•  M.M.W. Hudepohl 
Stuthoflanden	2 
Tel. 06 2239054

•   J.A.J. Hannink-Monnikhof 
Weeminklanden 13 
Tel. 053 4331297

•  Het Veldhof – Woonzorg Nederland 
Vasterlanden 1-59 
Tel. 088 9210330

DIERENARTS
•  Dierenartsen Frowijn en Vermeulen 

Zunabrink 202 
Tel. 053 4780520

Vereniging van Advies Associés
Wolferlanden 32

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

ADRESSENLIJST

Colofon
De wijkkrant verschijnt in principe elke 
tweede vrijdag van de maand, in een 
oplage van 5.000 stuks.

Uitgave: 
Uitgever en hoofdredactie:  
Bert Bennink, BBproductions,  
tel. 06 26 90 05 87

Interviews, fotografie en advertenties: 
 Robert Frieser

 
Vormgeving en meer:  Jet Broekstra 

Fotografie: o.a.  Johan Bruinsma, 
Frank Bruins, Robert Frieser, John 
Kuiper, Jet Broekstra 

Verspreiding en klachten betreffende 
verspreiding: 
Twente Huis aan Huis
Email: info@twentehuisaanhuis.nl
Telefoon: 074-3030271

Afhaalpunten wijkkranten:
Wijkcentrum ‘t Stroink, WC Stroinkslan-
den, Servicecentrum Zuid

Aanleveren kopij volgende krant:  
Uiterlijk woensdag 9 januari 2018

De volgende krant verschijnt op:  
donderdag 24 januari 2018

info@bbproductions.nl
www.stroinkslanden.nl

Ingezonden brieven
Als er animo voor is dan beginnen we met een brievenrubriek. Wilt u iets leuks, verve-
lends, actueels, bijzonders of dringends over de wijk kwijt? Mist u de puzzel of het recept? 
Of iets anders? Stuur een ingezonden brief naar de uitgever van de Stroinkslander en 
misschien wordt hij wel geplaatst in de Stroinkslander: info@bbproductions.nl. We lezen 
in ieder geval alles! Kritiek of complimenten over de nieuwe Stroinkslander mag natuurlijk 
ook: Als u boos bent over iets mag u ook mailen naar info@bbproductions.nl

Gevonden op: http://www.stroinkslanden.nl/activiteiten-2.html 
Stichting DivA  
Diensten voor Anderen 
Organiseert wekelijks in het Het Stroink: 

 

Nieuw: www.winkelcentrumhetstroink.nl 
Online actuele informatie over de herontwikkeling 
van winkelcentrum Het Stroink 

Op maandag 4 juni jl. heeft WP Retail Invest (WPRI), 
de eigenaar/ontwikkelaar van winkelcentrum Het 
Stroink, de speciale projectwebsite www.winkelcen-
trumhetstroink.nl gelanceerd, waar u alle informatie 
kunt vinden omtrent de herontwikkeling van het win-

kelcentrum “Het Stroink”.

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de plannen voor de 
renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum, de herinrichting van de 
openbare ruimte, de beoogde duurzaamheidsmaatregelen, het winkelaan-
bod en de planning. De website zal regelmatig worden aangevuld, zodat 
iedereen zich op de hoogte kan stellen van de laatste stand van zaken. Via 
een responsformulier kunt u bovendien vragen en opmerkingen insturen.

Het fundament voor Sinterklaas zijn werk.
Een onmisbaar archief. 
Het lijkt wel een boek met alleen maar blijheid en cadeaus.
Maar helaas, de naam van mijn grootmoeder komt er bijna ieder jaar in voor. Als jong meisje ging zij snoep 
stelen voor haar broertjes en zusjes.
Want, zei ze, Sinterklaas geeft toch cadeaus aan ons allemaal en wij hebben niks gehad.
En dat ging door toen zij getrouwd was en kinderen had, want ook toen bleef de armoede.
En zag zij geen mogelijkheid er een feest van te maken.
Later kwam het toch nog goed, zij was inmiddels oma en kreeg maandelijks haar AOW. 
Bij de aankomst van Sinterklaas stond zij bij de haven en riep naar de Sint die binnen kwam varen: daar 
heb je hem weer die nare
oude kerel.
Sinterklaas zuchtte als hij haar weer tekeer hoorde gaan tegen hem.
Maar besloot er iets aan te doen.
Hij gaf opdracht aan een groep Pieten om elk twee zakken snoep over de schouders te nemen en die naar 
Oma’s huis te brengen.
Ze werden met gejuich begroet en iedereen was blij en een beetje misselijk.

HET GROTE GOED EN FOUT BOEK
een gedicht van Bert de Haan  

 

 

Tel. 0622249044 of 0622902847                                                       

Wij zijn een kleinschalige tafeltennisvereniging in de wijk 
Stroinkslanden waar gezelligheid en sportiviteit voorop staan.                                 

   www.dvo83.nl  
Wij spelen en trainen op de 
donderdagavonden van 19:00 tot 23:00 
uur.    

Door het jaar heen spelen wij zowel 
recreatief als in competitie verband. 
Tevens organiseren wij diverse toernooien, zoals een 
beginnerstoernooi en een enkel en dubbeltoernooi.  

En vergeet niet onze supergezellige barbecue in het voorjaar . 

Kom gezellig een keer langs 
kijken, 1 maand gratis om te 
proberen. Tafeltennis batje 
zijn aanwezig                            

Opening Winkelcentrum “Het Stroink”
Winkelcentrum “Het Stroink” dateert uit het midden van de jaren ’70 en ligt redelijk cen-
traal in de wijk. Samen met een apotheek, een medisch centrum, drie basisscholen, een 
peuteropvang en een tankstation vormt winkelcentrum Het Stroink het kloppende hart van 
de wijk.
De foto is van de opening van het winkelcentrum in 1978. De wijkbewoners waren voltallig 
aanwezig, toen wethouder Kortenbach de belangstellenden toesprak.
Het draaiorgel de Tukker was ook in het winkelcentrum om het feest op te luisteren. 
Een aantal jaren geleden kroop het winkelcentrum door het oog van de naald. Een van 
de ondernemers zag het met zijn winkel niet meer zitten en stichtte brand in zijn zaak. Het 
liep snel uit de hand en hij probeerde zelf te blussen. De brandweer kwam daarna op tijd 
en bluste de brand. Veel ellende bleef de winkeliers en bewoners van de wijk bespaard. 
Na een eerdere uitbreiding van het complex zijn de huidige uitbreidingsplannen in een 
vergevorderd stadium.

Wijkbudgetten: Jij maakt de buurt!
Een wijkbudget is geld voor jouw wijk, buurt of dorp. Al een aantal jaar kun je samen met je buurtgenoten 
beslissen waaraan dit geld besteed moet worden. Heb je bijvoorbeeld een goed idee, organiseer je een buurt-
feest, wil je een speelplek opknappen met buurtbewoners, etc. dan kun je hiervoor een bijdrage aanvragen. De 
Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden (WWS) speelt hierin een belangrijke coördinerende rol. 

Met een aantal spelregels in het achterhoofd is er heel veel mogelijk. De bewoners (initiatiefnemers) zelf 
zijn verantwoordelijk voor een goede en volledige uitvoering van een idee. Dat betekent dat de aanvrager in 
principe zelf moet onderzoeken wat de kosten zijn, of er ook geld van derden beschikbaar is en aangeven of 
ze bezwaren verwachten tegen het idee. De WWS heeft de ‘regie’ in handen aangaande de wijkbudgetten 
en dient deze te toetsen. Maar om de werkgroep te ontlasten kunnen groepen bewoners, afvaardiging uit de 
buurten/buurtpanels via de WWS mede beslissen over prioritering van aangedragen ideeën. 

De beoordeling van activiteiten en projecten vanuit het wijkbudget vindt plaats op grond van de volgende door 
de gemeenteraad gestelde wensen gericht op en met in achtneming van de volgende spelregels.

Door de gemeenteraad gestelde wensen:
• een schone en hele leefomgeving; 
• het vergroten van het veiligheidsgevoel; 
• het stimuleren van wijkdiensten voor hulpbehoevenden; 
• het stimuleren van duurzaam gedrag;
• het bevorderen van de leefbaarheid; 
• het bevorderen van de sociale samenhang.

De volgende spelregels zullen in acht worden genomen: 
• het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving; 
• het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders; 
• het initiatief dient geen privébelang; 
• bewoners treden op als opdrachtgever; 
• er is aantoonbaar draagvlak in de straat, buurt, of de wijk; 
• het initiatief moet haalbaar zijn.

De WWS heeft het recht om bij te sturen in prioriteiten van aanvragen. Aan deze uitgangspunten kunnen nog 
aanvullende spelregels of toetsingscriteria worden toegevoegd. Kijk op www.stroinkslanden.nl/wws-wijkbud-
get/wijkbudget-aanvragen.html voor het aanvraag-begrotingsformulier.

Nieuwe entree met plein aan de noordkant

W I J K K R A N T  V O O R  D E  S T R O I N K S L A N D E N

de Stroinkslander
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LIKE WINKELCENTRUM HET STROINK OP FACEBOOK!

OOK DEZE STROINK-WINKELIERS HEBBEN 
ALLES VOOR GEWELDIGE FEESTDAGEN

ZONDAG 23 DECEMBER - KOOPZONDAG
MAANDAG 31 DECEMBER - ALLE WINKELS OPEN!

DOE MEE MET
DE KANSKAARTENACTIE

22, 23 & 24 
DECEMBER

BEZOEK VAN DE 
KERSTVROUW EN 

GEZELLIGE MUZIEK IN 
HET STROINK

KANS OP 
MILJOENEN!

 - ALLE WINKELS OPEN!

DOE MEE MET
DE KANSKAARTENACTIE

GEZELLIGE MUZIEK IN 
KANS OP
MILJOENEN!

W
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VUL DEZE KANSKAART IN EN 

MAAK KANS OP MILJOENEN!

WE GEVEN 10 STAATSLOTEN WEG 

MET KANS OP LEUKE GELDPRIJZEN!

OP DONDERDAG 20 DECEMBER SELECTEREN WE 10 WINNAARS  

(5 VIA FACEBOOK & 5 UIT DE KANSKAARTEN) DIE IEDER ÉÉN  

STAATSLOT ONTVANGEN MET KANS OP LEUKE GELDPRIJZEN. 

DEZE ACTIE LOOPT TOT VRIJDAG 21 DECEMBER A.S. DAARNA SELECTEREN 

WE 10 WINNAARS (5 VIA FACEBOOK EN 5 VIA DE KANSKAARTEN) DIE IEDER 

ÉÉN EIGEN STAATSLOT ONTVANGEN MET KANS OP LEUKE GELDPRIJZEN.

HOE WERKT HET:

DOOR TE WINKELEN IN WINKELCENTRUM HET STROINK ONTVANGT U 

KANSKAARTEN. VUL TIJDENS DE ACTIEPERIODE (TOT VRIJDAG 21 DECEMBER) 

EEN KANSKAART IN EN DEPONEER DEZE IN DE INLEVERBOX. 

ZO MAAKT U KANS OP EEN VAN DE 10 STAATSLOTEN. 

U KUNT ZO VAAK MEE DOEN ALS U ZELF WILT!!

DE WINNAARS VAN DEZE KANSKAARTENACTIE WORDEN TELEFONISCH OF PER E-MAIL BERICHT.

DOET U LIEVER MEE VIA FACEBOOK? DEEL DAN ONZE LIKE, DEEL & WIN-ACTIE!

Poelier 
M. van der Kooi

YE’S SNACKBAR
Borrelgarnituur 60 st voor €29,99 
in een feestelijk doos verpakt. 

Lets get Glam� 
3 feestelijke opsteekcoupes €15,-

VOLOP GLOEI EN LED LAMPEN 
IN ONS ASSORTIMENT

Gourmetschotel ‘Standaard‘

6,95

7,95

10,95

vanaf 2 pers.

per persoon

per persoon

per persoon

- kogelbiefstuk
- schnitzel
- tartaartje
- saté

- kogelbiefstuk
- varkenshaas
- kalfsoester
- schnitzel

- haasbiefstuk
- varkenshaas
- entrecôte 
- lamskotelet

- shoarma
- kipschnitzel
- hamburger
- gehaktcordonbleu

- varkensoester
- tartaartje
- kipschnitzel
- 2 satéstokjes

- kalfsoester
- kipfi let
- varkensoester
- 2 satéstokjes

vanaf 2 pers.

vanaf 2 pers.

Gourmetschotel ‘de Luxe‘

Gourmetschotel ‘Superieur‘

Elzinga

OOK DEZE STROINK-WINKELIERS HEBBEN 
ALLES VOOR GEWELDIGE FEESTDAGEN

 - ALLE WINKELS OPEN!

3 feestelijke opsteekcoupes €15,-

enschede

7542LA  Enschede
Veldhofl anden 5d
Tel. 0534767797


