
Vrijdagmiddag 9 december was het kerst bij Stroinkshuis. Er 
waren verschillende kraampjes waar mensen zelfgemaakte 
producten verkochten, zoals (kerst)kaarten, gehaakte knuf-
fels, schilderijen en handgemaakte leren petten. 
De kerstgeschenkenmarkt werd georganiseerd door het 
M-Pact DoeMeeHuis samen met het Stroinkshuis. Mildred 
Beetz, coördinator DoeMeeHuis: “Alle kraamhouders heb-
ben goed verkocht. Iedere bezoeker kreeg bij binnenkomst 
een lootje met een nummer. Daarmee maakten ze kans op 
een goodiebag. Voor de kinderen hadden we goodiebags 
met Lego-pakketjes en wat lekkers. Voor de volwassenen 
goodiebags huisgemaakte sauzen, kruidenboter, iets ‘knap-
perigs’ uit de DMH-keuken en een keychord en pen van het 
Stroinkshuis. De kerstman en kerst-elf trokken de lootjes en 
reikten de pakketjes uit. We hebben leuke reacties gehad. 

Vooral de kinderen waren erg blij verrast. Kortom, een ge-
slaagde dag, good vibes & happy faces!”

Op donderdag 8 december was de aftrap van de 
FC Twente Cup 2023 in de Grolsch Veste. Wij 
waren met 8 van de 10 spelers aanwezig. We 
kregen een introductie over de Twente Cup, een 
uitleg/brainstormsessie over de buurtbijdrages en 
een fotomoment met de spelers (ambassadeurs) 
van de FC Twente cup. We hebben ook samen 
de alle andere teams een quiz (kahoot) gespeeld. 
Dit jaar doen er maar liefst 23 teams mee aan het 
Twente cup!

De FC Twente Cup is een project van 6 maan-
den waarbij teams uit heel Twente zich kunnen 

kwalificeren voor het voetbaltoernooi om de FC 
Twente Cup. Kwalificeren kan door te trainen, oe-
fenwedstrijden te spelen en door buurtbijdrages 
uit te voeren in je eigen wijk. Alle teams die 250 
punten of meer verzamelen kwalificeren zich voor 
het eindtoernooi dat zal plaatsvinden in mei.

Buurtbijdrage december 2022
Op zondag 18 december hebben we aan onze 
eerste buurtbijdrage gedaan. We hebben voedsel 
ingezameld voor de voedselbank. We hebben in 
totaal 7 zakken vol met voedsel ingezameld. Die 
zakken hebben we ingeleverd bij Truus, één van 

de kartrekkers van Eanske. Zij zorgt er samen 
met de andere Kartrekkers voor dat het voedsel 
bij de Voedselbank komt. De jongens vonden dit 
erg super leuk om te doen! En we gaan hopelijk 
op deze voet verder qua activiteiten en trainingen 
om ons zo snel mogelijk te kwalificeren! Op naar 
onze eerste training en hopelijk nog meer leuke 
activiteiten!

De komende maanden zullen we in deze wijk-
krant de Stroink Boys volgen, zodat u kunt lezen 
hoe het ze vergaat tijdens het hele project.  
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Stroink Boys doen mee aan de FC Twente Cup 2023!
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Column
Nieuws van Smiley Stroinkslanden

Sandra, een van onze vrijwilligers, is werkzaam bij Liberein op de locatie Brug-
gerbosch. Zij mocht het afgelopen jaar opnieuw veel ouderen blij maken met 
een gehaakte Kerstattentie van onze creagroep (Ingrid en Suzan) voor ouderen. 

Team Smiley Stroinkslanden.

      GGeezzeelllliigg  ssaammeenn  eetteenn  iinn  ddee  wwiijjkk  
 Elke dinsdagavond om 17:30 uur kookt een enthousiast team vrijwilligers een 
      heerlijk vers 3-gangenmenu. 
 
 Inloop op dinsdag vanaf 17:15. 
 Opgave: tot uiterlijk maandag 17:00 uur.                        
 Kosten: € 7,50 (3-gangenmenu) 
 
                  

       

Menu’s in: januari 2023      

  
Dinsdag   10-1 Voorafje, goulash en een toetje 
Dinsdag 17-1 Voorafje, zuurkoolschotel en een toetje  
Dinsdag 24-1 Voorafje, rendang kip en een toetje 
Dinsdag 31-1 Bruine bonensoep met stokbrood en een toetje 
 
 

Voor opgave en informatie:

Gertine Harberink 06-22 88 66 00 
Locatie: Stroinkshuis    Het Stroink 64 

Iedere vrijdagmiddag van 12.00 tot 15.00 uur 
bruist Stroinkshuis van de creativiteit. Dan speelt 
een groepje amateurschilders met kwasten en 
penselen, met verf, inkt, houtskool en potloden bij 
het Schildercafé. En dat al vijf jaar. Een goede re-
den om er eens iets meer over te vertellen.

Aan het woord Els Nijenhuis, initiatiefneemster en 
coördinator.

“Vanuit het Naaicafé, waar ik ook bij betrokken 
ben, kwam de vraag of er niet ook een Schilderca-
fé kon komen. Op de kerstmarkt van 2017 had ik 
een poster opgehangen waar door verschillende 
mensen positief op werd gereageerd. Nog steeds 
zijn er deelnemers van het eerste uur.”

Mensen met ervaring, zoals Theo van de Meer, 
was er vanaf het begin bij om met zijn kennis en 
ervaring deelnemers verder te helpen met ad-
viezen. Wat is, volgens hem, belangrijk voor een 
amateur schilder?

“Het belangrijkste is plezier te hebben in je werk. 
Omdat schilderijen niet perfect hoeven te zijn is 
het belangrijk om je veilig te voelen zodat je naar 
hartenlust kunt spelen. Alleen dan geeft schilde-
ren plezier. Iedereen beleeft het maken van een 
kunstwerk op zijn en haar eigen manier. Er is niet 
zoiets als ‘goed’ of ‘fout’.”

Is schilderen dan niet eng als je maar gewoon kunt 
doen waar je zin in hebt? Op school leerde we 
keurig kleuren binnen de lijntjes en bij het Schil-

dercafé doen jullie ‘maar zo’ iets! Hierop weet Els 
het antwoord.

“Het Schildercafé biedt een veilige omgeving 
waart je helemaal tot rust kunt komen. Weg van 
de sores van elke dag. Er is veel humor, we on-
dersteunen elkaar en soms is het een tijdje heel 
stil als iedereen geconcentreerd en serieus aan 
het werk is. Regelmatig bekijken we elkaars werk 
en vertellen wat we er in zien of van vinden. Zon-
der kritiek!”

Wat kost het om mee te doen?
Els: “We betalen per keer € 2,50. Daarvoor kun-
nen we 3 uur schilderen en krijgen we twee kop-
jes koffie of thee. Verder neemt iedereen zelf zijn 
doek, verf en penselen mee. Het kan zo goedkoop 

omdat we subsidie krijgen voor de huur van de 
ruimte.”

Die subsidie wordt geregeld door Jeroen Wams, 
opbouwwerker bij Incluzio Uitvoering Oost. 
Hij is betrokken bij het wel en wee in de wijk 
Stroinkslanden en adviseert bij de toekenning 
van de wijkbudgetten.

Jeroen: “De afgelopen jaren zijn we, mede door 
Corona, individualistischer geworden wat leidt 
tot meer spanning en stress in wijken en buur-
ten. Mijn werk is het collectieve gevoel in de wijk 
te stimuleren en mensen weer bij elkaar te bren-
gen. Het Schildercafé is een initiatief dat daar-
aan bijdraagt.”

Geïnteresseerd? Kom eens vrijblijvend een kijk-
je nemen op vrijdagmiddag. Je bent van harte 
welkom.

Tekst en foto, Hans Zwiers

Het Schildercafé in Stroinkshuis bestaat 5 jaar Terugblik op het kerstconcert van 
het Grensland Overdagkoor

Nieuwe pannakooi bij basisschool 
De Regenboog

Kerstdiner Schildercafé 
bij de Posten

Menu Buurtmaaltijden 
DoeMeeHuis

Allereerst wenst het koor iedereen een gezond en muzikaal 2023 toe.
Inmiddels zijn wij als koor alweer verschillende keren bij elkaar geweest na het con-
cert.
Wij bespreken dan natuurlijk de afgelopen concerten in december. Het was heerlijk 
om weer voor publiek te kunnen zingen na de coronatijd. Wij kijken terug op een 
prachtig concert in een volle St.Jankerk. Er waren o.a. gastoptredens van het jeug-
dorkest Soli Deo Gloria en de Vocal Groep Just For Fun. Al met al was het een erg 
afwisselend programma en onze toeschouwers hebben ervan genoten.
Wij hebben ons kerstrepertoire ook nog in besloten kring kunnen zingen voor bezoe-
kers van de Zonnebloem en voor bewoners van Bruggerbosch. Het is fijn dat je als 
koor mensen blij kunt maken met muziek.
Kortom de decembermaand was er een vol van muziek en plezier.
Onze koorrepetities zijn op woensdagmorgen van 9.45h tot 11.30h in het Stroinks-
huis.
Meer informatie is te vinden op onze website www.grenslandoverdagkoor.nl

Enkele weken geleden is er op ons schoolplein aan de voorkant van de 
school een pannakooi geplaatst! In deze kooi kunnen de kinderen 2 tegen 2 
voetballen, waarbij er na elk doelpunt doorgedraaid wordt. 
Zo hebben we voor onze kinderen een extra plek om te spelen tijdens de 
pauzes en/of tijdens ons beweeguur tussen de middag. Maar de pannakooi 
kan ook zeker gebruikt worden door de kinderen uit de buurt na schooltijd. 
Wij merkten namelijk dat het grote voetbalveld naast onze school veelvuldig 
gebruikt wordt na schooltijd, maar vooral door jongeren. Dankzij het Sport-, 
beweeg- en leefstijlakkoord Enschede konden we deze pannakooi aanschaf-
fen. Zo hebben nu ook de wat kleinere kinderen de mogelijkheid om lekker te 
bewegen na schooltijd!
De kinderen van onze school hebben er de afgelopen dagen in ieder geval 
al fanatiek in gespeeld. 

Naast het gezellige schilderen op vrijdagmiddag bij Stroinkshuis organiseren 
de deelnemers van het Schildercafé twee keer per jaar een activiteit.
Tijdens de zomervakantie is dat een workshop over één aspect van het schil-
deren, in de winter is dat een gezellig kerstdiner.
Omdat het kerstdiner door omstandigheden bij Stroinkshuis niet mogelijk 
was, waren we dit jaar te gast bij de Posten.
We kregen daar een plekje in een rustig gedeelte van het restaurant, waar 
we niet alleen genoten van een heerlijk diner en prima bediening, maar ook 
van boeiende gesprekken onderling.
Het schildercafé maakt zo haar taak, het verbinden van mensen én de mo-
gelijkheid je creatief uit te drukken in een veilige omgeving, helemaal waar.

Vanaf vrijdag 20 januari 2023 is er iedere vrijdagmiddag (behalve in de 
schoolvakanties) van 12.00 tot 15.00 weer Schildercafé in Stroinkshuis. Je 
bent van harte welkom.

Hans Zwiers

Het thema voor Januari is nog niet bekend. Houd de 
Facebookpagina van het DoeMeeHuis Stroinkslanden 
in de gaten voor meer informatie. 
Of stuur een WhatsApp-bericht o.v.v. ‘Menu-nieuws’ en 
je naam naar 06 136 03 296. Dan krijg je elke week een 
bericht met het menu van die week. Geen whatsapp? 
Geen nood… bellen kan natuurlijk ook altijd. 

DoeMeeHuis 
Stroinkslanden: 
Het Stroink 64, 
Enschede. 

Telefoon: 
06 136 03 296, 

Mail: 
DMHzuid@m-pact.nl

V.l.n.r Theo van de Meer, Els Nijenhuis en Jeroen Wams.
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Geldig t/m di 24 januari 2023

* Bij aanschaf van 1 product ontvangt u 1 extra product gratis. Alle combinaties mogelijk.
 Let op: per combinatie kan de totaalprijs verschillen.

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

JUMBO SNACKGROENTEN
2 bakken snacktomaten of snacktomaten 
mix à 500 gram, snackkomkommers à 
400 gram of snackpaprika's à 300 gram

ELSTAR APPELS OF 
CONFERENCE PEREN
2 zakken Elstar à 1,5 kilo of bakken 
Conference peren à 1 kilo

DUBBELFRISSS OF TAKSI
Alle soorten
2 pakken à 1,5 liter

JUMBO KOFFIEBONEN 
OF CAPSULES VOOR DE 
NESPRESSO MACHINE
2 zakken koffiebonen à 1 kilo of 
doosjes capsules à 40 stuks

JUMBO ROND WIT, 
ROND BRUIN OF FIJN 
VOLKOREN BROOD
2 hele of halve broden

 

Enschede, Wesselernering 21

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Grensstreek

AANKOOP   |   VERKOOP   |   TAXATIES

VRAAG EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING VAN UW WONING AAN!

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

Uw makelaar in de Stroinkslanden.

BEN OF WORD JIJ DE NIEUWE BEZORGER VAN DEZE KRANT?

MELD JE DAN NU AAN EN MAAK KANSOP EEN 
 
 
 
 
 
 EEN PLAYSTATION 5 

Ga snel naar www.allinnbezorger.nl en schrijf je in!

Hozan Nerway 
mondhygiëniste

Veldhoflanden 89-93

7542 LW Enschede

Tel 053 476 81 91

info@tandartspraktijkbrager.nl 

T A N D A R T S P R A K T I J K

Brager

Wij heten u van harte welkom in onze 
gemoedelijke kleinschalige praktijk.

Wij bieden complete mondzorg voor 
het hele gezin. Onze ervaren en gediplo-
meerde tandheelkundig specialisten 
helpen u graag aan een gezond gebit. 

Naast onze reguliere behandelingen 
kunt u ook bij ons terecht voor 
mondhygiëne. Wij maken gebruik 
van de nieuwste apparatuur voor 
de mondhygiëne reiniging. 

Nieuwe patiënten zijn van 
harte welkom.

Afspraak maken?
Bel 053 476 81 91

www.tandartspraktijkbrager.nl
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De jaarwisseling is in Zuid feestelijk verlopen. 
Het bleef relatief rustig en er waren geen grote 
incidenten. Wel veel kleinere overlastmeldingen 
waar u als buurtgenoot natuurlijk wel last van 
had maar in zijn geheel viel het mee. Er was 
overlast op de bekende hangplekken. De poli-
tie, in samenwerking met de milieudiensten en 
handhaving zijn een dag of drie voor Oud & 
Nieuw begonnen met het in de gaten houden en 
opruimen van plekken omdat het anders in de 
fik zou worden gestoken. U kunt dit ook melden 
bij de milieudiensten. Er zijn wel wat vernielin-
gen aangericht en ook waren er vuurwerkslacht-
offers maar alleen klein letsel. De politie is best 
tevreden en wenst u een mooi jaar.

Graag wens ik u allen een ge-
lukkig, gezond en vooral positief 
2023! Met 2022 sloten we een 
jaar af waarin veel gebeurde. 
Onze samenleving kwam einde-
lijk weer op gang na de beperkin-
gen van Corona. Opgelucht en blij 
waren we. Vervolgens kregen we 
te maken met oorlog en heel veel 
mensen die hun veilige omgeving 
moesten verlaten. En de oorlog 
had ook een enorme stijging van 
de energieprijzen tot gevolg. Veel 
inwoners hebben moeite met het 
betalen van hun energierekening. 

Ook gaan de kosten voor ons dagelijkse levensonderhoud door 
het dak. Daardoor is het voor velen een behoorlijke uitdaging om 
de eindjes aan elkaar te knopen. Positief blijven is dan niet altijd 
makkelijk. Gelukkig zie ik ook hoe veerkrachtig we zijn. Hoe we 
elkaar helpen en voor elkaar klaarstaan. Deze verbinding, dit ‘no-
aberschap’, is van enorme waarde voor onze stad. Dat blijkt maar 
weer. 

Mooie plannen voor 2023
Voor mij persoonlijk was 2022 een bijzonder jaar. Ik werd wethou-
der in onze stad en stadsdeelwethouder van ons mooie stads-
deel Zuid en dat vind ik een grote eer. De eerste periode stond 
voor mij in het teken van ontmoeting en nieuwsgierigheid. Naar 
de mensen, de organisaties en verbindingen in onze stad. Wat mij 
betreft blijft dat zo. Ik heb veel afspraken, maar ook veel toevallige 
ontmoetingen. Ontmoetingen waarbij ik u hopelijk ook tegenkom. 
Want in 2023 staat ook in Zuid veel moois te gebeuren. Graag blik 
ik kort met u vooruit.  
Zo starten we in februari met de verbouwing en verduurzaming 
van Stadsboerderij de Wesseler. Rond de zomer moet het klaar 
zijn. Ook besteden we extra aandacht aan een complete aanpak 
voor de jeugd. Zo zetten we in op preventie door betere voorlich-
ting en het organiseren van activiteiten. En we betrekken ouders 
nadrukkelijker, want zij hebben een grote verantwoordelijkheid. 
Ook werken we aan een goede plek waar jongeren kunnen sa-
menkomen. 
In onze aanpak van energiearmoede zetten we mooie stappen. 
We hebben geld aangevraagd bij het Rijk zodat we echt aan de 
slag kunnen. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende maatre-
gelen zoals tochtstrippen, ledverlichting en elektrisch koken. Maar 
we zetten ook in op grotere maatregelen zoals het isoleren van 
daken, muren en vloeren. Wijkcentrum de Magneet is ook volop in 
beweging. Mede dankzij de Wijkraad Wesselerbrink. In 2023 vindt 
een interne verbouwing plaats en breiden we het activiteitenaan-
bod uit. 

Aandacht voor leefbaarheid en beweging
In de Helmerhoek gaan we verder met de voorbereidingen tot sa-
menwerking van de drie scholen naar één schoolgebouw. Daarbij 
krijgt het nieuwe gebouw meerdere functies. Denk dan aan een 
wijkcentrum en een plek waar partners uit de Helmerhoek kunnen 
samenwerken. Verder gaan we samen met omwonenden en on-
dernemers van het winkelcentrum Helmerhoek aan de slag. We 
moderniseren niet alleen het winkelcentrum maar we richten ook 
de directe omgeving opnieuw in. Alles voor een frisse uitstraling 
en het verbeteren van de leefbaarheid. Ruimtelijker en met meer 
groen! Ook het winkelcentrum Wesselerbrink, één van de warmste 
plekken van onze stad, pakken we aan door te vergroenen. Op die 
manier proberen we hittestress tegen te gaan. En op het Smiley 
Stroinkslanden zetten we mooie stappen naar realisatie van een 
nieuw gebouw en inrichting van het terrein met nieuwe speeltoe-
stellen. Samen met de Stichting Enschedese Speeltuinen (SES) 
gaan we verder om met sport- en spelactiviteiten een belangrijke 
plek te creëren om kinderen en ouders in beweging te houden.  
Kortom, ik kijk ontzettend uit naar dit jaar. Hoe mooi is het als we 
voor 2023 besluiten om de nadruk te leggen op wat ons blij maakt 
en verbindt. Uw bijdragen, inzichten en aandacht zijn daarbij zeer 
welkom. Zo niet onmisbaar. Ik verheug me daarop. 
Ik wens u allen van harte een heel gelukkig en gezond 2023!

Marc Teutelink, 
Wethouder Stadsdeel Zuid

De politie is niet ontevreden

Stadsmuzikanten en het Balkon Festival
Met positiviteit en 
verbinding vooruit

Het sprookje van de Bremer Stadsmu-
zikanten is een prachtig verhaal waar-
bij vier zeer van elkaar verschillende 
en verstoten dieren met elkaar gaan 
samenwerken. Door elkaars kracht en 
elkaars karakter-eigenschappen te bun-
delen (te stapelen) kunnen ze proble-
men het hoofd bieden en verder kijken 
dan hun neus lang is.
Samen muziek maken, samen schreeu-
wen, samen vechten, samen plezier 
maken, samen op pad, samen hun neus 
achterna.
Dat is wat we de komende 
maanden in Enschede Zuid óók 
willen. 
Zoveel mogelijk neuzen richting 
Balkon Festival zien te krijgen.

NUST betekent ‘neus’ in het Twents, 
het roept ook associaties op met het 
woord ‘nest’. Misschien mag je je neus 
wel eens in andermans zaken steken 
of mag je neuzen tussen voorwerpen 
uit een flat. Je neus laten zien, iemand 
bij de neus nemen, je neus ophalen, ie-
mand iets aan de neus hangen. ‘Neu-
zen’ in de wijk, letterlijk en figuurlijk, als 
denk - en inspiratie richting voor NUST, 
en gezamenlijk wijkproject dat we graag

willen presenteren in het Balkon Festival 
Weekend van 8 en 9 juli van dit jaar.
Lijkt het je leuk om aan te haken bij dit 
wijkproject met een heel eigen profiel 
meld je dan aan; muzikanten, zangers, 
dansers, breiers, creatievelingen, han-
den uit de mouwen stekers, verlegen 
of brutaal, jong en oud, samen kunnen 
we meer en samen kunnen we vast een 
prachtig Balkonwijkproject van de grond, 
zo de balkons en balustrades op tillen.

Voor dit specifieke wijkproject 
kun je je aanmelden bij De Mu-
ziekWerkplaats Deiman en Ger-
ritsen, we zijn partner van het 
Balkonfestival en ondergete-
kende is een van de initiatiefne-
mers van het Balkonfestival en 

bedenker van de wijkprojecten.
Mail me als je ideeën of vragen hebt, 
hoe eerder hoe beter, het geeft ons tijd 
om er samen iets moois van te maken. 
We zullen in de volgende Brinkpraat 
een datum vermelden waarop we het 
wijkproject graag met belangstellenden 
willen bespreken.

Diet Gerritsen
dietgerritsen@gmail.com
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Ik kwam bijna nooit buiten. Alleen voor de 
nodige boodschappen of voor werk ging ik 
de deur uit. Op jonge leeftijd ben ik al moe-
der geworden en de vader is niet meer in 
beeld. Dat was en is niet makkelijk. Verder 
heb ik niet veel vrienden of vriendinnen. We 
zijn allemaal een beetje uit elkaar gegroeid. 
De dagen voelen allemaal hetzelfde. Elke 
dag weer dezelfde routines en in het week-
end uitgeblust op de bank hangen. Geluk-
kig helpt mijn moeder mij veel met het op-
voeden. Of met oppassen op mijn dochter 
wanneer ik aan het werk moet. Zo kom ik de 
dagen door. 

Naast mijn moeder heb ik eigenlijk niemand 
op om terug te vallen. Tot een half jaar ge-
leden. Toen mijn moeder met een brutale, 
maar fijne opmerking kwam. 
Ze had via een vriendin ge-
hoord dat haar dochter met 
veel plezier naar een ont-
moetingsgroep voor ouders 
ging. Daar komen moeders 
van allerlei achtergronden 
samen en ze delen hun erva-
ringen met elkaar. “Is dat niet 
wat voor jou, dan kom je ook nog eens de 
deur uit,” zei mijn moeder. 
Dat viel helemaal niet lekker. Ik reageer-
de boos en aangebrand naar mijn moeder. 
Hoe kon ze dit tegen mij zeggen met hoe 

druk ik ben. Mam schrok hiervan en vroeg 
me waarom dit zoveel met me deed? We 
hebben het er toen uitgebreid over gehad. 
Het was geen leuk gesprek, maar wel nodig. 
Uiteindelijk besefte ik het: het deed zoveel 
met me omdat het waar was. Ik kwam nooit 
de deur uit. Ik had weinig tot geen sociaal 
contact. En vooral geen vrienden…

Daarom besloot ik om het advies van mijn 
moeder op te volgen. Dus ben ik langs ge-
gaan bij die groep. In eerste instantie voelde 
het ongemakkelijk en vreemd om te praten 
over mijn leven. Maar na een paar keer be-
gon ik me steeds meer op mijn gemak te 
voelen. Kunnen praten met andere ouders 
over de moeilijkheden, maar ook zeker over 
de mooie kanten van het moeder-zijn, deed 

mij zó goed. Nu ga ik weke-
lijks met veel plezier naar 
de ontmoetingsgroep. Ik ken 
daar nu bijna iedereen. We 
spreken sinds kort soms ook 
af buiten de ontmoetings-
groepen om. De dagen be-
ginnen weer uniek te zijn. Ik 
durf te zeggen dat iedereen 

in de ontmoetingsgroep een goede vriend 
van mij is geworden. Ik zat zo vast in mijn 
eigen kleine wereldje dat ik niet door had 
hoe hard ik dit nodig had. Bedankt mam!

Alleenstaande moeder

Column

De deelnemers van Zonnebloem Zuid hebben weer geno-
ten van een hapje en een drankje tijdens de kerstmiddag in 
december. Een gezellig samenzijn met live muziek en een 
mooi gedicht voorgedragen door Ine Vlutters. Freddy Golden 
en company, jullie muziek was weer fantastisch! En het eten 
van de Hooge Esch was ook erg smakelijk. 

Na deze goede afsluiting van het jaar 2022 richt Zonnebloem 
Zuid zich weer vol enthousiasme op de nieuwe activiteiten 
van 2023. Bestuur en vrijwilligers zijn weer volop bezig met 
de planning. Ook zoeken we nog een nieuwe locatie voor 
de activiteiten, voorlopig kunnen we gebruik maken van het 
SEO gebouw aan de Kuipersdijk. Uiteraard blijven de indi-
viduele bezoeken de basis van ons werk, maar ook aan de 
gezamenlijke activiteiten wordt veel aandacht besteed. Zo 
beginnen we dit jaar met een filmmiddag, en natuurlijk de 
nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers. 
Wilt u zich aanmelden als deelnemer, of als vrijwilliger en of 
als donateur. Of heeft u een aanbod voor een locatie voor 
onze activiteiten. Neem contact op met onze secretaris Coby 
van Os: mail g.a.vanos@home.nl of bel 053 477 30 91

Desire Jansen, namens Zonnebloem Enschede Zuid

Vragen over belastingaangifte en toeslagen? Heb je hulp 
nodig? Een expert die met je meekijkt? Dan kun je vanaf 
januari tot en met mei terecht in de Bibliotheek Enschede 
Centrale en de Bibliotheek Enschede Zuid. Vanaf januari is 
het spreekuur twee keer in de maand per vestiging, in de 
maanden maart, april en mei zelfs iedere week. 

Het gratis spreekuur is uitsluitend bedoeld voor particulieren 
(niet voor ondernemers/zzp-ers) met een eenvoudige aan-
gifte en een inkomen binnen de grenzen van de huur- en 
zorgtoeslag. 

Je kunt het belastingspreekuur alleen op afspraak bezoe-
ken. Het maken van een afspraak is mogelijk via info@biblio-
theekenschede.nl of 053-4804804.  
Voor hulp bij de aangifte heb je een werkende DigiD nodig. 

Hulp bij de aangifte is gratis en voor iedereen, ook als je 
geen lid van de Bibliotheek bent.

Het spreekuur wordt verzorgd door diverse maatschappelij-
ke partners in samenwerking met de Bibliotheek Enschede. 

Wil je beter leren omgaan met de computer, internet en sites 
van de overheid? Volg dan de cursus Klik&Tik of Digisterker. 
Vraag naar de mogelijkheden bij de Bibliotheek. 

Zonnebloem Zuid heeft 
ook dit jaar weer leuke 
activiteiten en wenst u alle 
goeds voor 2023!

Op ‘t Helmgras heeft iedereen na deze eerste 
week in januari zijn vertrouwde ritme weer her-
vonden. Na een uitstekende kerstbomenver-
koop, twee leuke kerstmarkten en een paar we-
ken vakantie. 

Op ‘t Helmgras begint de kerstbomenverkoop 
pas na Sinterklaas. Een mooi principe. Maar 
men kon wel merken dit jaar, na twee jaar geen 
verkoop, dat veel mensen al eerder een kerst-

boom hadden gehaald. Dat is ook gezellig in de 
donkere dagen. 
Wist u dat ‘t Helmgras ook grote bomen be-
zorgt? Bijvoorbeeld voor buiten bij uw huis. Op 
een aantal Brinken hebben ze daar gebruik van 
gemaakt. Weer eens wat anders dan een fairy-
bellboom.

Ook de kerstmarkten in de Helmerhoek waren 
weer goed georganiseerd en gezellig. Met een 
goede verzorging en lekker veel bezoekers.
Nu is alles weer lekker opgeruimd en is men 
weer aan zijn eigen werk. Er zijn bollen geplant 
bij de kapel, krokussen in alle kleuren van de re-
genboog. Er worden veel kaarsjes aangestoken 
in de kapel, zeker deze dagen.

U vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaatweg 75. 
Voor meer informatie: kunt u bellen met 053-47 
81 505 of mailen met hethelmgras@hetnet.nl

Nieuws van ‘t Helmgras

Belastingspreekuur in de 
Bibliotheek 

Voor meer informatie kijk op twentemilieu.nl/enschede/afvalsoorten/grof-restafval

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Enschede zonder afvalBreng 300 kilo grof afval 
gratis weg in 2023

Hier kunt u grof afval kwijt 

Wat vindt u van het 
straatbeeld in Enschede? 

Maak er een 
ander blij mee

Zelf 
wegbrengen

Laten
ophalen

Samen houden we Enschede schoon! Om het straatbeeld in Enschede te verbeteren en afval naast 

de containers tegen te gaan, verruimt gemeente Enschede het stortquotum. Vanaf 1 januari 2023 kunnen inwoners van 

Enschede in plaats van 75 kilo 300 kilo grof afval gratis per jaar wegbrengen naar een afvalbrengpunt of het door Twente 

Milieu thuis laten ophalen. De voorrijkosten zijn dan 20 euro. 

Voor meer informatie kijk op www.twentemilieu.nl/enschede/welkafvalwaar?

Om erachter te komen wat u vindt van het 

straatbeeld in Enschede, zijn we bezig met een 

onderzoek. Vult u hem voor ons in? Wij stellen het 

erg op prijs dat u meewerkt. U hoeft geen naam of 

adres in te vullen en alle antwoorden worden 

vertrouwelijk en anoniem behandeld. 

U kunt het door Twente Milieu laten 

ophalen bij u thuis. Voorrijkosten zijn 

dan 20 euro. 

U kunt het tot 300 kilo per jaar gratis 

wegbrengen naar een van de drie 

afvalbrengpunten.

Spullen die een ander nog kan gebruiken, 

kunt u plaatsen op de weggeefhoek op 

facebook. Of wegbrengen naar een 

kringloopbedrijf in Enschede

3

1 2 3

Afvalbrengpunt 
West
Binnenhaven 152

Openingstijden
Ma: 
Gesloten 
Di t/m vr: 
8.00 - 12.00 uur
Za: 
9.00 - 15.30 uur

Afvalbrengpunt 
Oost
Lenteweg 44

Openingstijden
Ma: 
8.00 - 16.30 uur
Di t/m vr: 
12.30 - 16.30 uur
Za: 
9.00 - 15.30 uur

Afvalbrengpunt 
Zuid
Vlierstraat 105

Openingstijden
Ma t/m vr: 
8.00 - 16.30 uur
Za: 
9.00 - 15.30 uur

Enschede

Goorseveld

Boekelo

Twekkelo

Usselo

Broekhurne

Zuid-Esmarke

Noord-
Esmarke

Lonneker-West

Bolthaar

Afvalbren
g-

punten 
Enschede

Het gaat om een proef van 1 jaar. Na de evaluatie bekijken we of we de maatregel voor langere tijd invoeren.

Scan de 

QR-code 

voor de 

vragenlijs
t
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Zin om te bewegen, maar 
geen zin in de sportschool? Of 
heeft u vroeger gevoetbald en 
zou u dat wel weer eens willen 
doen? Dat kan! Voetbalvereni-

ging Victoria ’28 organiseert Walking Football 
voor mannen vanaf 60 jaar. “Maar vrouwen 
zijn ook van harte welkom!” vult Gerard Ten-
niglo enthousiast aan.

Gerard is voorzitter van Victoria ’28 en hij 
speelt zelf enthousiast Walking Football. “We 
zijn met een groep van ongeveer 18 mannen 
die het leuk vinden om te bewegen, maar niet 
naar een saaie sportschool willen. Ik vind een 
warming-up en een beetje trainen wel leuk, 
maar er moet ook een wedstrijdelement inzet-
ten. En walking football is lekker buiten. Onze 
groep bestaat nu dus nog alleen uit mannen, 
maar vrouwen mogen uiteraard ook meedoen. 
Wie weet… misschien kunnen we wel een 
vrouwenteam starten als er genoeg animo is.”

Lopend voetballen?
Tijdens een partijtje Walking Football wordt in-

derdaad niet gerend. Gerard: “Maar het gaat 
vooral om bewegen. Dat is het doel! Hardlopen 
gaat voor velen van ons niet goed meer. Maar 
het is belangrijker dat er geen fysiek contact is. 
Want door contact wordt er makkelijk gevallen. 
En juist dat moet op onze leeftijd niet!”
Tijdens Walking Football wordt er dus niet ge-
rend, niet getackeld en worden er geen slidings 
gemaakt. De bal komt niet boven heuphoogte 
en er wordt er afstand gehouden van elkaar. 

Meedoen?
Iedere maandagmiddag van 13.30 – 15.00 uur 
wordt op het kunstgrasveld getraind en ge-
speeld. De trainingen worden begeleid door 
professionele voetbalcoaches. Gerard: “Na de 
training dampen we samen met een kopje kof-
fie uit en praten we met elkaar.”
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 
Gerard: “Kom gewoon eens langs en loop een 
balletje mee.”  

Meer informatie? Kijk op www.victoria28.nl 
Vragen of aanmelden? Mail naar Gerard Ten-
niglo: voorzitter@victoria28.nl

Als casemanager de-
mentie maak ik vaak si-
tuaties mee die niet voor 
iedereen even vanzelf-
sprekend zijn. Het syn-
droom dementie zal he-
laas de komende jaren 
fors toenemen. Meer dan 
een half miljoen mensen 
zal dementie hebben in 
2040. Iedereen zal er mee 

te maken krijgen, is het niet in de familie, dan wel in de omge-
ving of op het werk. In deze column neem ik u mee in de wereld 
van dementie.

Gerdien gaat iedere maandagavond naar haar muziekvereniging. Zij 
speelt daar al jaren met veel plezier. Ze rijdt normaal gesproken om 
de beurt met Annie naar de club. Nu rijdt alleen Annie even, omdat 
onlangs bij Gerdien de diagnose dementie vastgesteld werd. Ger-
dien mag dus niet meer zomaar autorijden. Het CBR gaat binnen-
kort testen of ze het komende jaar nog veilig kan blijven autorijden.
Gerdien is blij dat Annie haar op deze manier wil helpen. Zo kan 
ze, ondanks de diagnose, toch blijven doen wat ze altijd graag ge-
daan heeft. Zo voelt ze zich die maandagavonden even weer de 
‘gewone’ Gerdien. Want muziek maken gaat nog prima! Ze kan dan 
wel eens vergeten of ze de koffie betaald heeft of niet. Maar het 
samen muziek maken gaat haar nog goed af. Sommige leden van 
de vereniging vinden het wel wat lastig om Gerdien als ‘normaal’ te 
blijven zien. Om hen een eindje op weg te helpen, heeft Gerdiens 
casemanager hen gewezen op de mogelijkheid om de club gratis 
‘dementie vriendelijk’ te scholen via dementievriendelijk.nl. Zo kan 
Gerdien haar talent zo lang mogelijk en met plezier in een demen-
tie-vriendelijke omgeving blijven uitoefenen.
Kijk ook eens op de site ‘dementalent.nl’. Dit gaat over het in hun 
kracht zetten van mensen met dementie. Kijk naar hun talenten. 
Naar wat zij wel kunnen. Hierdoor voelen zij zich nuttig en waar-
devol. Dit gevoel is extra belangrijk omdat daardoor het gevoels-en 
emotieleven van mensen met dementie erop vooruitgaat. Door ge-
bruik te maken van hun talenten in de maatschappij, blijft de aanslui-
ting met de maatschappij behouden en kunnen zij langer zelfstandig 
blijven functioneren.

Brenda van Hardeveld, Casemanager dementie, de Posten.

ColumnWalking Football bij Victoria ‘28

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

Al Hayat Dance, meer dan een dansstudio!
Sinds juni 2022 heeft Al Hayat Dance Studio & Ladies 
First haar deuren geopend aan De Reulver 112B in En-
schede Zuid. 

Ladies First is een ontmoetingsplek voor vrouwen van 
elke nationaliteit en leeftijd, een plek waar vrouwen op 
een laagdrempelige manier kunnen samenkomen en 
ontmoeten. Zo worden er regelmatig vrouwen/familie, 
workshops, wekelijkse danslessen en feesten georga-
niseerd. Ladies First heeft een eigen winkel & webshop 
voor vrouwen waar je westerse en Indiase producten 
zoals: kleding, sieraden, tassen, parfum en dans/yoga 
kleding kan kopen. De winkel is alleen op afspraak ge-
opend en het complete assortiment kan je vinden op 
hun website. www.ladiesfirstmeetingpoint.nl 

Al Hayat Dance Studio is in 2019 gestart aan De 
Klomp 122 in het centrum van Enschede en wegens 
uitbreiding van activiteiten hebben ze hun hoofdloca-
tie sinds juni 2022 verplaatst naar de Reulver. Alhoe-
wel de meeste danslessen en workshops nu aan de 
Reulver worden gegeven zijn er nog steeds een aantal 
lesuren bij de Klomp 122 te volgen. En onlangs is er 
ook een nieuwe locatie toegevoegd namelijk de Vrijhof 
op de Universiteit Twente waar Al Hayat Dance sinds 
2021 al mee samenwerkt en korte dans & henna cur-

sussen verzorgen. Ook in Almelo is er een vaste locatie 
bij Forza Gym, waar 2 keer per week buikdanslessen 
worden gegeven. 

Al Hayat Dance & Events organiseert sinds 2015 ex-
terne evenementen in opdracht van andere organisa-
ties waaronder de Oriëntal Ladies Night voor Holland 
Casino Enschede. En sinds 2021 ook de Sinterklaas-
feest en Ibiza markt voor de zondagmarkt Enschede. 
En wegens groot succes worden er dit jaar 2 Ibiza 
markten georganiseerd op zondag 7 mei en 3 septem-
ber op het van Heekplein in Enschede. Ben je onder-

nemer en verkoop je Ibiza, Bohemian, hippie of orien-
taalse producten, stuur dan een email naar events@
alhayat-dance.nl

Zaalverhuur: De feestzaal aan de Reulver is niet al-
leen geschikt voor eigen interne feesten maar ook voor 
verjaardagsfeestjes, verlovingsfeestjes, babyshowers 
of iets anders. Er is een bar, dansvloer, lounge, keu-
ken, licht & geluidsinstallatie en zitplaatsen voor maxi-
maal 75 personen aanwezig. Ook is er de mogelijkheid 
om een buikdanseres, henna artiest, waarzegster of 
een dansworkshop te boeken. Mail of bel ons voor een 
vrijblijvend offerte.

Open lesweek:
Wil je onze locatie bezichtigen of meedoen met een 
gratis proefles? Van 16 t/m 21 januari is er een open 
lesweek en kan je gratis meedoen met een proefles 
Buikdansen, Afro Dance, Bollywood dansen, Burles-
que, Belly Body Fit (Zumba) of kids Dance Mix. Dit 
geldt voor alle locaties in Almelo en Enschede, check 
onze lesrooster op onderstaande website. 

Voor meer informatie bezoek onze websites: www.
alhayat-dance.nl of www.ladiesfirstmeetingpoint.nl of 
bel: 06 83 86 28 32

Dit voorjaar start er een coöperatieve boerderij op de 
Usseler Es. Een boerderij waar twee boeren samen 
met 250 gezinnen duurzaam voedsel produceren. 
Met ingang van 1 januari 2023 pacht Herenboeren Us-
seler Es twintig hectare grond op de Usseler Es en zijn 
er twee ervaren boeren gevonden om de boerderij te 
runnen. Elke week je eigen verse groenten, lekker fruit, 
eitjes en – voor wie dat wil – (h)eerlijk vlees. ‘Gewoon’ 
van je éigen boerderij, verzorgd door je éigen boer. 
Veel enthousiaste mensen hebben zich inmiddels aan-
gemeld om deel te nemen, maar er is plaats voor nog 
meer deelnemers. Daarom organiseert de groep een 
aantal informatiebijeenkomsten over het concept He-
renboerderij en de plannen die er op de Usseler Es 

zijn. De plannen rondom de oprichting van de coöpe-
ratieve Herenboerderij worden daar verder toegelicht.  

Data informatiebijeenkomsten:
• Zaterdag 28 januari van 10:00-11:30
• Zondag 12 februari van 10:30-12:00
• Zaterdag 25 februari van 10:00-11:30
De informatiebijeenkomsten vinden plaats in onze 
schuur aan de Haaksbergerstraat 864 te Enschede.

Lees meer over (het deelnemen aan) de Herenboer-
derij op de Usseler Es op de website www.usseleres.
herenboeren.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan 
via de website.

We maken graag kennis! Bij FysioHolland Enschede kun je terecht 
voor fysiotherapie en sport onder professionele begeleiding. Wij 
willen iedereen de beste zorg bieden. Daarin werken we samen
met ziekenhuis Medisch Spectrum Twente.

We zien je graag aan de Geessinkbrink 7!
Tel: 053 - 203 3706 / twente@fysioholland.nl

Herenboeren start een coöperatieve boerderij op de Usseler Es

Iedereen is hier normaal op z’n eigen manier!
Sinds 17 november zit de afdeling Diplomagericht 
van het Onderwijs Centrum Roessingh (OCR) aan de 
Vlierstraat. Tijd voor u redacteur om eens een kijkje te 
nemen.

Ingmar, Sofie, Gwen, Lucas, Fae-Lynne en Maaike 
gaan in het lokaal van de eerstejaars zitten. Zij zitten in 
de leerlingenraad. Ze zijn een beetje nerveus de één 
meer dan de ander, maar ze willen allemaal graag over 
hun school vertellen.  
Fae-Lynne: “Dit is een school waar kinderen met een 
beperking op kunnen zitten. Bijvoorbeeld als ze in een 
rolstoel zitten, maar ook met dingen in hun hoofd. Ie-
dereen is hier normaal op z’n eigen manier!” Fae-Lyn-
ne zit in de eerste. Gwen ook en ze is het met haar 
klasgenoot eens. “Het is fijn hier. Iedereen helpt el-
kaar en niemand is bijzonder.” Ingmar kijkt en luistert 
stilletjes. “Soms is het leuk, soms niet. Hangt van de 
klas af. Of iemand uit mijn klas heel boos wordt of niet. 
Maar verder is het wel leuk!”
Maaike zit in Havo 4. Ze voelt zich thuis op deze 
school. “Iedereen kan zichzelf zijn. Niemand vindt het 
gek als je iets niet kan of even niet meedoet. Dat is 
fijn. Ik zat hiervoor op een gewone basisschool. Daar 
snapten ze dat niet. Zeiden ze dat ik me aanstelde. Nu 
gaat het beter en kan ik bijna elke dag naar school. 
Behalve als ik naar het ziekenhuis moet.” 

Schoolhond Charlie
Terwijl Maaike praat, kijkt ze naar Charlie. Schoolhond 
Charlie werkt samen met zijn baasje Chris Voorpostel 
sinds september 2022 bij het OCR. “Charlie is vaak bij 
mij en mijn vriendin in de klas. We nemen zijn matje 
mee en dan ligt hij tussen ons in. Als het nodig is, kan 
ik bij hem gaan zitten.”
Alle leerlingen vinden het leuk dat Charlie bij hen op 
school is. Fae-Lynne: “Charlie loopt vaak door de gang 
en dan proberen leerlingen zijn aandacht te krijgen. 
Maar dat lukt vaak niet. We hebben aan het begin van 
het jaar ook les gehad over Charlie.” 
Sofie was tot nu redelijk stil, maar als het over Charlie 
gaat, reageert ze gelijk. Ze zoekt hem met zijn ogen. 

Chris: “Als Charlie op school komt, gaat hij eerst bij 
Sofie een knuffel halen.” “Ja, dan ruikt hij me helemaal 
af!” lacht Sofie.

Afdeling Diplomagericht
De afdeling Diplomagericht van het OCR is een mid-
delbare school met ongeveer 60 leerlingen. Leerlingen 
kunnen er terecht voor VMBO-B, VMBO-K, VMBO-T 
en HAVO. Vanwege ruimtegebrek bij de locatie aan de 
Roessinghbleekweg zijn ze nu verhuisd naar dit ge-
bouw aan de Vlierstraat 85. Ze delen het gebouw met 
het Bonhoeffer College Vlierstraat PrO. Zij zitten op 
de eerste verdieping. Het OCR op de begane grond. 
Chris Voorpostel: “Het is nog wel wennen, maar het 
gaat goed zo samen met het Bonhoeffer. Sofie en 
Fae-Lynne hebben een presentatie gegeven bij het 
Bonhoeffer om onze school voor te stellen.” Leerkracht 
Mariella Nieuwenhuis: “Nu moeten er nog allerlei aan-
passingen aan het gebouw worden gemaakt. Denk 
bijvoorbeeld aan schuifdeuren, zodat de leerlingen in 
een rolstoel ook naar binnen of buiten kunnen. De hui-
dige deuren kunnen zij namelijk niet openen.”

Gwen: “Ik vind het hier leuker dan bij het Roessingh. 

Nu voelt het tenminste echt alsof ik naar de middelbare 
school ben gegaan!” Gwen zit namelijk al sinds groep 
3 bij het OCR. 
Lucas weet nog niet zeker of hij de nieuwe locatie leu-
ker vindt. Hij haalt zijn schouders op. “Het is hier wel 
leuk. Maar op de oude school zaten we op de bovenste 
verdieping net als de directie. Daar werden we soort 
van als de hoogste gezien. Hadden we dus ‘macht’. 
Maar hier niet…”

Rondleiding
Uw redacteur krijgt natuurlijk ook een rondleiding. Met 
zijn allen gaan we langs alle lokalen van de school. 
Het begint hilarisch, want het ene na het andere lo-
kaal mogen we niet in. Dan komen we bij het lokaal 
waar we net waren. “Dit is ons stamlokaal!” zeggen 
Fae-Lynne en Gwen tegelijk. Alsof we de ruimte voor 
het eerst zien. 
Mariella Nieuwenhuis: “In de eerste en tweede klas 
zitten alle leerlingen bij elkaar. Ze hebben een stam-
klas. Hier wisselen de leerkrachten van lokaal, niet de 
leerlingen.” “Behalve bij de bovenbouw! Dan wisselen 
we allemaal, want dan kiest iedereen een eigen vak-
kenpakket,” vult Maaike aan.
Er is een leerplein waar leerlingen terecht kunnen om 
huiswerk te maken. Een lokaal voor de derdejaars 
Economie & Ondernemen, een technieklokaal en ga 
zo maar door. Maar er is ook een verzorgingsruimte 
voor leerlingen gemaakt. “En hier is de Fysio, Ergo en 
Logo,” wijst Gwen als we door de gang lopen. “Als we 
therapie nodig hebben, krijgen we dat ook op school.” 
“Maar voor de andere dingen moeten we wel naar het 
oude gebouw,” vult Fae-Lynne aan. “Ja,” zucht Gwen. 
“Daar moet je dan met een busje van OCR heen. Ik 
moest dat ook, maar nu gelukkig niet meer, want tij-
dens de pauzes zat ik altijd in de taxi.”

In de hal maken we nog een groepsfoto en dan gaan 
de leerlingen weer naar hun klas. Uw redacteur heeft 
nog één slotvraag: Wat wil je de mensen die deze 
krant lezen, weten over jullie school? “Dat wij ook ge-
woon kinderen zijn!!”
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Regel het nu,
voor later.
Pedro SwierPedro Swier

Bel (053) 431 23 89  
www.vredehof.nl

vredehof.nl/wilsbeschikking

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?

De
dankbaarheid

en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

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

deposten.nl/vacatures

Reden

87

Kom wonen in Livio locatie 
De Broekheurnerstede

 Wonen met een zorgindicatie

 24/7 zorg dichtbij

 Wonen in een vertrouwde omgeving

 Mooie ruime appartementen

 Wonen als echtpaar

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

kijk op livio.nl/broekheurnerstede

Jarenlang heb ik met plezier in de fiet-
senwereld gewerkt. Bij een winkel had 
ik al veel klantencontact. Toen ik daarna 
een uitstap deed naar het huismeester-
schap bij een orthodontiepraktijk, ging 
ik langzaam het werken aan de fietsen 
missen. In 2019 begon ik dan ook naast 
mijn huidige werk, vanuit mijn woning 
aan de Peckedamhoek nummer 34, met 
fietsenreparaties. Als snel trokken vele 
wijkbewoners richting mijn werkplaats 
aan huis. Het werd dan ook echt tijd om 
serieus te starten met mijn eigen bedrijf. 
Zo ontstond Stegehuis-fietsen. De lo-
catie midden in de wijk De Helmerhoek 
heeft echt zijn voordelen. Vele scholie-
ren en ouders kunnen dichtbij huis de 
fiets afgeven en vaak is de reparatie 
binnen korte tijd gedaan. De lijntjes zijn 
kort en het klantencontact is optimaal. Ik 
ben echt een mensenmens! Een praatje 
is zo gemaakt en op die manier luister ik 
naar de wens van mijn klanten en lopen 
(eigenlijk fietsen) ze weer tevreden de 
deur uit. 

Is jouw fiets aan een reparatie toe, of 
is het nu echt eens tijd om de ketting 
te smeren en de verlichting te controle-
ren?  Kom dan eens bij mij langs. Ook 's 
avonds geopend! Maandag t/m vrijdag 
tot 21:30 uur.
Naast de fietsenreparaties, zijn wij ook 
de sleutelservice in de wijk De Helmer-
hoek.  Wil je een sleutel bij laten maken, 
dan ben je bij Stegehuis-fietsen aan het 
juiste adres.
Je kan Stegehuis-fietsen bereiken op 
telefoon 06 200 285 17 en vinden aan 
de Peckedamhoek 34. 

Martijs Stegehuis van Stegehuis-fietsen

Sporten of bewegen is gezond. Elk jaar 
staat het hoog in de top 10 van goede 
voornemens. Net zoals gezonder leven 
of afvallen. Soms blijft het bij het goede 
voornemen. Vanwege de kosten of om 
andere redenen. Toch hoeft bewegen 
niet moeilijk of duur te zijn. De beweeg-
makelaar van Sportaal helpt bij het vin-
den van een passende activiteit. Maria 
en Caroline vertellen er graag meer 
over.

In beweging blijven gaat als vanzelf
Maria wandelt 2 keer per week vanuit de 
Wijkwijzer bij de Performance Factory. 
Zij doet dit in de wandelgroep van be-
weegmakelaar Caroline. “Na mijn pen-
sioen wilde ik graag in beweging blijven. 
Het liefst op een manier die goed bij mij 
past. Ik had al eens een foldertje ge-
zien van de beweegmakelaar. En elke 
maandagavond in het zwembad zag ik 
er een filmpje over. Toen ik in novem-
ber de folder bij de fysiotherapeut zag 
liggen dacht ik; nu zet ik door. Ik heb 
gebeld en kon de volgende dag meteen 
meewandelen.”
“Ik had ook een startgesprek met Caro-
line, de beweegmakelaar bij de Perfor-
mance Factory. In dit gesprek bespra-
ken we mijn wensen en gaf Caroline mij 
advies. Ik koos voor het wandelen en 
doe dat nu 2 keer per week. Het wande-
len bevalt mij erg goed. Ik ben een uur 
in beweging en het is erg gezellig. Want 
tijdens de wandeling kan ik lekker klet-
sen met de andere wandelaars. In be-
weging blijven gaat dan vanzelf. Daar-
naast ben ik gestopt met snoepen. Door 
het wandelen en stoppen met snoepen 
ben ik 5 kilo afgevallen. Ik zit daardoor 
lekkerder in mijn vel.”

Bewegen hoeft niet veel geld te kos-
ten
Beweegmakelaar Caroline is blij dat zij 
Maria kan helpen. Zij werkt vanuit het 
Leefstijlportaal bij de Wijkwijzer in de 

Performance Factory. “Een gezonde 
levensstijl is belangrijk en biedt veel 
voordelen. Door te bewegen zit je vaak 
lekkerder in je vel. Lichamelijk en gees-
telijk. Je kan je dagelijkse dingen beter 
uitvoeren en je ontmoet andere men-
sen. Starten met bewegen hoeft niet 
moeilijk te zijn. Om het makkelijker te 
maken zitten we altijd bij inwoners in de 
buurt. Je vindt ons bijvoorbeeld in wijk-
centra of bij de Wijkwijzer.”
“Als een inwoner bij ons komt gaan we 
eerst in gesprek. Hoe voelt de inwoner 
zich? Wat is belangrijk? We bekijken 
daarna welke sport of beweegactiviteit 
het beste bij de inwoner past. Wij ken-
nen de wandelgroepen, sportvereni-
gingen, wijkteammedewerkers of an-
dere organisaties in de wijk. Daardoor 
kunnen we snel handelen. Het gesprek 
met de beweegmakelaar is gratis. Wie 
wil kan 4 maanden gratis meebewegen 
met de beweeggroep van de beweeg-
makelaar. Bijvoorbeeld wandelen.”
“Na afloop gaat de inwoner naar een 
sportvereniging of een andere beweeg-
activiteit. Daar denken wij graag in mee. 
Want naast ‘dure’ sporten zijn er ook 
gratis of goedkope beweegactiviteiten. 
Bijvoorbeeld wandelgroepen die zelf 
verder zijn gegaan, na de tijd bij be-
weegmakelaar. Dus ook met een kleine 
beurs zijn er mogelijkheden om actief 
bezig te zijn.”

Kennismakingsgesprek via de Wijk-
wijzer
Informatie over een gezonde leefstijl en 
beweegactiviteiten is altijd dichtbij. Bij-
voorbeeld bij de Wijkwijzer in: 

De Magneet, Hertmebrink 1
maandag van 14.00 – 17.00 uur
woensdag van 9.00 – 12.00 uur
Het Stroinkshuis, Het Stroink 64 
dinsdag van 14.00 – 17.00 uur
donderdag van 9.00 – 12.00 uur 

Een gesprek met de beweegmakelaar is 
ook mogelijk. De beweegmakelaar is op 
maandagmiddag aanwezig in de Mag-
neet. Op woensdag- en donderdag zit 
de beweegmakelaar van 8.30 – 12.00 
uur in De Zuidsprong.
Kom gerust langs voor een gesprek, 
met of zonder afspraak. Meer informatie 
over de Wijkwijzer is te vinden op en-
schede.nl/wijkwijzer. Informatie over de 
beweegmakelaar staat op sportaal.nl/
leefstijl.

Beste Enschedeërs, 
De Kartrekkers van Eanske beginnen een begrip te worden in Enschede, Glaner-
brug en omstreken. We groeien elke week met 1 à 2 nieuwe aanmeldingen. Er zijn 
zelfs gesprekken gaande om De Kartrekkers landelijk in te voeren.  
In december hebben wij de fenomenale aantal van 177 grote kratten vol met Le-
vensmiddelen, verzorgings en schoonmaakmiddelen ingeleverd aan de Voedsel-
bank. Van april tot en met december hebben de Kartrekkers in totaal 420 kratten 
ingezameld en ingeleverd om hulpbehoevende Enschedeërs te ondersteunen. 
En dat is iets om erg trots op te zijn. Trots op de meer dan 50 geweldige Kartrekkers 
die met zoveel enthousiasme, inzet en betrokkenheid de straten opgaan om deur 
aan deur te vragen voor een donatie van 1 item Levensmiddel. En de Enschedeërs 
doneren massaal en gul. In dat opzicht zijn wij een groot succes.  
En dat is waar de schoen wringt en waar ik moeite mee heb. Een teken van verbe-
tering of succes zou juist het tegenovergestelde moeten zijn. 
Dat er überhaupt geen Voedselbanken zijn. Dat Stadsbanken zichzelf onnodig ma-
ken en zichzelf opheffen door aan de voorzijde mensen beter te begeleiden, voordat 
ze hulpbehoevend worden. Niet trots meedelen dat ze zijn gegroeid en meer fte’s 
hebben aangenomen. Dat is juist een signaal dat het slechter gaat met Enschede!  
Dit zijn naïeve gedachtes, maar ergens moet er een stip aan de Horizon zijn. 
Een stip waar je naar toe kunt en moet werken met zijn allen en dat is mijn stip!  
Tot dan hebben de Kartrekkers van Eanske jullie hulp nodig. Hetzij met donaties 
van Levensmiddelen, hetzij met je aan te melden als de Kartrekker voor je eigen 
straat. Enschedeërs voor Enschedeërs werkt! 
Wie weet gaat de politiek ons ook helpen door een motie in te dienen. Een motie 
voor erkenning van de Kartrekkers en ondersteuning in middelen door de Gemeen-
te Enschede.  
We hebben meer Bolderkarren nodig. We kunnen jassen gebruiken, voor herken-
ning en uniformiteit bijvoorbeeld. Of anders zijn er bedrijven die dit lezen en ons 
willen steunen door de middelen te sponsoren. Geen geld maar in natura graag. 
Wij nemen geen geld aan!  
Voor iedereen die ons wil helpen en ondersteunen, mail mij dan via c.dogan@
enschede.nl aub!
 
Cemal Doğan 
Enschedeër, Kartrekker van Eanske, WijkWacht2.0
Fractievertegenwoordiger EnschedeAnders

Lekker bewegen in je eigen buurtHallo Allemaal,

De Kerstvakantie is voorbij. De kerstmarkt is geweest. 
Wat hebben we een plezier gehad met z’n allen. Dat kun 
je op de foto’s wel zien. Inmiddels zijn we weer druk be-
zig met onze vaste activiteiten en evenementen. Hieron-
der praten we je bij! Zien we jullie snel weer bij ons in de 
speeltuin?

Ruimte voor nieuwe vaste activiteiten
Jan Hoven: “Zoals je in het rooster kunt zien, zijn niet alle avonden bezet. We 
hebben dus weer plek voor een nieuwe club/vereniging/soos of… Ik zou het leuk 
vinden als we een kaartclub zouden hebben in de speeltuin. Maar iedereen is 
welkom! Ook als je bijvoorbeeld voor een feestje of een eenmalige workshop de 
ruimte wil huren. Ik hoor het graag!”

Vrijwilligers gezocht!
Jan Hoven: “We hebben heel hard nieuwe vrijwilligers nodig. Handen om te helpen 
bij de Creatief op vrijdagmiddag. Handen om te helpen bij de rommelmarkt, bij de 
ViVa of bij het koffieschenken en het verkopen van ijsjes. Alles kan. Ga je liever 
schoffelen in het groen? Ook goed! Graag zelfs! Kortom heb je tijd en zin om te 
helpen? Kom eens langs of stuur een mail. Dan kijken we samen wat je zou kun-
nen doen.” 

Speeltuin Tuindorp-Wesselerbrink, Vlierstraat 65, 7544 GG Enschede. 
Tel: 053-476 25 23, mail: tuindorp@enschedesespeeltuinen.nl 

 

Nieuws van Speeltuin Tuindorp

Activiteiten Speeltuin Tuindorp

Maandag    9.00-11.30  Schilderclub Passe Partout
  20.30-23.00  Inner Circle spiritueel

Dinsdag     9.00-11.30  Schilderclub Passe Partout
  13.00-18.00  Het Fort

Woensdag  14.30-16.00  Sport en beweging ouderen
  19.30-22.00  Jambalaya Linedance

Donderdag  13.00-18.00  Het Fort
  18.30-20.30  Jongereninloop Alifa

Vrijdag   14.30-16.15  Creatief voor kinderen 

Zondag   10.30-12.30  EKV (Enschedese KarnavalsVereniging) 

Iedere 2e vrijdag van de maand is er Bingo. Zaal open om 19.00 uur. Aanvang 
om 19.45u. Aanmelden is niet nodig. Kaarten € 2,50. Briefjes vanaf € 2,- De 
eerstvolgende Bingo is op vrijdag 10 februari.
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Vlierstraat 75, 7544 GG Enschede, Telefoon 053-7512400, E-mail: vlierstraatpro@bc-enschede.nl
Bonhoeffer College Praktijkonderwijs

Bonhoeffer College Vlierstraat PrO is een school met bijna 230 leerlingen. 
Praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die geïnteresseerd zijn 
in praktisch gericht onderwijs: leren door te doen. De nadruk ligt bij ons op 
school op praktische vakken en vaardigheden. Maar ook theorie vinden wij 
belangrijk. Je krijgt bij ons theorie op maat met extra begeleiding en onder-
steuning. Op onze school dagen wij je uit je grenzen te verleggen. Gebruik 
te maken van je eigen kracht en talent. Iedereen moet zijn kansen kunnen 

pakken namelijk. Ook jij. Daar werken we elke dag aan. Samen met ons leer 
je de wereld om je heen kennen. En ontdek je jouw eigen unieke route en alle 
mogelijkheden die daarbij horen. Ben je nieuwsgierig geworden? 
Onze open dag is woensdag 1 februari 2023 van 16:00 tot 20:00 uur.

Jouw toekomst in eigen handen. Gewoon goud!

Ik ben Rick van Dam, 19 jaar. Ik 
werk sinds april 2022 bij Zorg-
centrum de Posten. Ik heb 6 
jaar op het Bonhoeffer Colle-
ge Praktijkonderwijs gezeten. 
Daar heb ik stagegelopen op 
een basisschool en in de zorg. 
Werken in de zorg was altijd 
mijn droom.
Eerst heb ik stagegelopen bij 
de Posten in verschillende 
huiskamers. Toen ik 18 jaar 
werd, mocht ik blijven bij de 
Posten om te werken. Ik werk 

in de huiskamer van afdeling ‘de Hoeve’ als medewerker woonplezier.
Als ik begin met werken zet ik de spullen voor het ontbijt klaar. Daarna help ik bij 
een activiteit. Soms ga ik wandelen met een bewoner of naar het winkelcentrum. 
Ik doe spelletjes met bewoners of ga ik koffiedrinken met ze in restaurant de 
Brink. Ook ga ik wel eens gezellig fietsen met de bewoners. Rond 12.00 uur help 
ik bij de warme maaltijd.
Ik heb het heel erg naar mijn zin bij de Posten. Ik ben blij dat ik een baan in de 
zorg heb gekregen. Ik hoop dit nog heel lang te mogen blijven doen. 

Rick aan het werk

Wij vinden het erg leuk om naar 
Krazy Kangaroo te gaan. Er is 
super veel te doen hier. We kun-
nen springen op de trampolines 
en salto’s maken. Samen met 
onze klasgenoten kunnen wij 
plezier maken en sportief zijn. 
Het is goed om hier te zijn, want 
het is een keer wat anders dan 
de normale gymlessen. Je kan 
hier in de airbag en blokkenbak 
springen. Ook kan je dunken 
met basketbal, springend video-

games spelen en trefbal doen. Er zijn alleen maar leuke dingen om te doen. 
Baran, Kay, Levley en Moufid

Gymles bij Krazy Kangaroo
Ik ben Kick, 15 jaar oud en zit in de 
derde op het Bonhoeffer College 
Vlierstraat. Ik loop elke dinsdag sta-
ge op de markt. Dit doe ik bij De Wit 
en hier verkopen ze fruit. Doordat 
het heel goed ging hebben ze mij 
gevraagd of ik ook op zaterdag kan 
helpen. Vanaf nu werk ik dus elke 
zaterdag op de markt! Dit gaat heel 
goed en ik vind het leuk om te doen. 
Ik leer hier om hard te werken. Mijn 
Duits wordt beter. En ik leer hoe je 

op mensen moet reageren. Ik kom op tijd en hou mij aan de afspraken. 
De stage op de markt duurt 8 weken. Dit is samen met andere leerlingen uit 
mijn klas. Na deze 8 weken blijf ik lekker op de zaterdag werken en misschien 
zelfs wel op dinsdag na schooltijd! 

Kick op de markt

Musab is een 17-jarige leerling die 
elke woensdag de branchegerichte 
cursus ‘Aan het werk in de winkel’ 
volgt. In deze lessen komen diver-
se onderdelen van detailhandel aan 
de orde, zoals omgaan met klanten, 
goederenontvangst, presentatie in 
de winkel, derving en milieu. 
Musab loopt 2 dagen per week stage 
in een winkel. Zijn stage bij Scapino 
is inmiddels afgesloten met een po-
sitieve beoordeling. Sinds kort loopt 
Musab elke dinsdag en vrijdag stage 

bij ‘de Schoenmakers’ aan de Kuipersdijk in Enschede. Hier heeft hij een goede 
start gemaakt. Hij hoopt dat hij zich verder door kan ontwikkelen als werknemer 
met een arbeidscontract.

Musab op stage

Hallo, wij zijn Moufid en Baran
Wij zitten in de schakelklas op het 
Bonhoeffer College Vlierstraat 
PrO. We gaan vertellen wat we 
daar doen. In de schakelklas krij-
gen we les op niveau vmbo-b. Als 
we het goed doen dan gaan we 
over naar de bovenbouw van het 
vmbo-b.

De schakelklas is fijn, omdat je 
met minder kinderen in de klas 
zit. We hebben vakken zoals wis-
kunde, biologie, Engels enz. Het 
leukste vak vinden wij wiskunde 
en Engels.

We hebben niet alleen theorie. 
We hebben ook praktijk zoals ko-
ken, groen, metaal, hout en retail. 
Het praktijkvak koken vinden we 
superleuk.

Je gaat ook op kamp en dan leer je alle nieuwe kinderen goed kennen.
Op school kun je meedoen aan bijvoorbeeld voetbal-, zwem- en trefbaltoernooi-
en tegen leerlingen van andere scholen.

De schakelklas

In de bovenbouw van het Bonhoeffer 
College bestaat de mogelijkheid om 
een Entreeopleiding aan het ROC te 
volgen. Hiervoor heeft de school een 
nauwe samenwerking met het ROC. 
Wij noemen deze leerroute PrO-ROC. 
Eén van de leerlingen die deze route 
volgt is Romee Nijhuis, 17 lentes jong 
en woonachtig in Glanerbrug. In haar 
vrije tijd spreekt ze met vrienden af. 
Ook sport ze graag. Ze loopt stage bij 
Liberein op de PG- afdeling. Ze leert 
hier om te gaan met demente ouderen. 
Een pittige klus vindt Romee. De com-
binatie school, werk en een opleiding 
aan het ROC maakt dat Romee gemo-
tiveerd blijft. 
Romee vertelt: “Ik vind dat we best veel 
moeten doen voor het PrO-ROC. We 
moeten verslagen maken, opdrachten 
bijhouden en een planning maken in 
onze agenda. We doen dit om ons di-
ploma van de Entreeopleiding te halen. 
Daarna stroom je misschien door naar 
niveau 2. Voor niveau 2 moeten we al-
les zelfstandig kunnen en dat is best 
pittig.

Onze docenten van het PrO begeleiden ons met huiswerk en op stage. Stage is 
heel belangrijk. Ik word beoordeeld op mijn stage en op alle opdrachten van het 
ROC. In de toekomst wil ik graag een baan in de zorg. Het werken met ouderen 
vind ik erg leuk. Het contact met deze mensen geeft mij energie”.

De Entreeopleiding van Romee

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

Onze specialisaties:
Algemene fysiotherapie
Coronaherstelzorg
Fysiotherapie aan huis
Fysiotherapie bij parkinson
Geriatrie fysiotherapie
Hart-, vaat- en longfysiotherapie
Manuele fysiotherapie
Oedeem fysiotherapie
Seniorenfitness

Meer 
informatie 
of direct 
een afspraak 
maken? 

Bel naar: 
053 - 4 771 085

Praktijk de Posten Fysiotherapie
De Posten 135 (ingang Noaberbrink) 

7544 LR  Enschede
I: www.depostenfysiotherapie.nl   

E: fysiotherapie@deposten.nl Fysiotherapie

Onze praktijk is 
direct toegankelijk 
voor jong en oud. 

Een verwijzing is 
niet nodig.

ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194 2022.indd   1ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194 2022.indd   1 31-05-2022   16:4831-05-2022   16:48

KWALITEIT
SERVICE
EN MAATWERK

WWW.WIKODAKKAPELLEN

DE BESTE PRIJS VOOR UW GOUD & ZILVER!

INKOOP - VERKOOP - REPARATIE

www.degoudinkoper.nl

VERKOOP SIERADEN - HORLOGES - TROUWRINGEN

REPARATIE VAN SIERADEN - HORLOGES

VERVANGEN HORLOGEBATTERIJEN VANAF € 6,50

Wesseler-nering 3 B2 I 7544 JA Enschede I Tel: 053 780 09 06 I info@degoudinkoper.nl
Maandag gesloten I Dinsdag t/m vrijdag I 9.30 - 17.30 uur I Zaterdag 10.00 - 16.30 uur

Tevens:

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

Optimale 
ontwikkeling 
voor ieder
kind.
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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: Roy van Hoogmoed, r.van-
hoogmoed@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

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

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

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.stroinkslanden.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

Apotheek Stroinkslanden 
Veldhoflanden 90
tel. 053 477 25 77

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
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Colofon
De wijkkrant verschijnt elke 
derde week van de maand, in 
een oplage van 5000

Uitgave: Uitgever, hoofdre-
dactie 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 Broek-
stra, Marijke Tetteroo, Johan 
Bruinsma, Bert Bennink 

Afhaalpunten wijkkranten:
Primera in WC Het Stroink, 
Restaria Het Stroink, Aldi, 
Stroinkshuis 

Klachten betreffende 
verspreiding: 
Bel naar: All-Inn versprei-
dingen
0571-274 137

Aanleveren kopij volgende 
krant:  
Uiterlijk woensdag 1 februari 
2023

De volgende krant verschijnt 
op:  
woensdag 15 februari 2023

Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.stroinkslanden.nl
www.wijkkranten.nl

Het onderzoek ‘De staat van de lokale 
nieuws- en informatievoorziening 2022’ is 
gepresenteerd door het Commissariaat voor 
de Media en huis-aan-huisbladen komen 
naar voren met het hoogste bereik. Daarna 
volgen de publieke omroepen en de regio-
nale dagbladen.
 
Belangrijkste informatiebron
Overall worden de huis-aan-huisbladen ge-
zien als de belangrijkste informatiebron. En, 
niet onbelangrijk, de huis-aan-huisbladen 
bereiken bijvoorbeeld ook de minder in het 
gemeentenieuws geïnteresseerde burger. 
Het onderzoek is uitgevoerd onder 10.343 
respondenten en is hiermee representatief 
voor heel Nederland 16+. Het betreft een 
consumentenonderzoek en dat is uniek. Bij 
de uitreiking waren tevens journalistieke or-

ganisaties SVDJ (stimuleringsfonds voor de 
journalistiek) en NNP (Nederlandse Nieuws-
blad Pers) aanwezig.

Opvallende resultaten
Nederlanders zijn geïnteresseerd in lokaal 
nieuws. 46 procent geeft aan buitengewoon 
of erg geïnteresseerd te zijn in wat er in de 
gemeente zoal speelt. Nog eens 43 procent 
is enigszins geïnteresseerd. Als men één 
informatiebron moet kiezen die men als de 
meest belangrijke bron van lokaal nieuws 
beschouwt, dan kiest men met 25 procent 
het meest voor het huis-aan-huisblad.
Het gaat op dit moment goed met de loka-
le informatievoorziening, ten minste als we 
de burger zelf aan het woord laten. Neder-
landers zijn geïnteresseerd in wat in hun 
gemeente gebeurt, maken gebruik van het 

diverse aanbod aan in-
formatie en zijn daarmee 
ook tevreden. Het huis-
aan-huisblad is het me-
dium dat op papier door 
de brievenbus valt en we-
kelijks meer mensen met 
lokale informatie verzorgt 
dan elk ander medium. 
Het huis-aan-huisblad 
bereikt op papier zelfs de 
minder geïnteresseerde 
burger.

Huis-aan-huisbladen hebben het 
grootste bereik! (Onderzoek CvdM)

Medicijnen ophalen ondanks 

je volle agenda?

Ook daar hebben 

we iets voor.

Service Apotheek Stroinkslanden

Onze afhaalkluis is altijd open. Aan de 

Veldhoflanden 90 kan je 24/7 jouw medicijnen 

ophalen. Handig als je ook nog andere plannen hebt. 

Je vindt de kluis aan de buitenkant van het pand 

naast de ingang.

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede

tel. 053 477 25 77 • info@stroinkslandenapotheek.nl

Direct inschrijven?

We vertellen je graag hoe het werkt en bij welke 

medicijnen of hulpmiddelen de kluis geschikt

is. Direct inschrijven? Laat het ons weten aan de 

balie of schrijf je meteen online in.

Ga naar: www.serviceapotheek.nl/

stroinkslanden/afhaalautomaat of scan 

de QR-code.
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Gerard Weijers

Robert van Dijk

Rene Haghuis

ColumnColumn
Een heel gloednieuw Nieuwjaar ligt voor ons…! 
Wat zal het ons brengen?
De feestdagen hebben we weer achter de rug en te-
vens de daarbij horende tradities. We hebben elkaar 
“Gelukkig Nieuwjaar”…en de “allerbeste wensen” toe-
gewenst. De aloude clichés die soms ook wat ‘versle-
ten’ kunnen klinken of een beetje sleur zijn geworden. 
Immers klinken de beste wensen vooral in het begin 
van januari. Maar de rest van het jaar, klinken ze dan 
ook nog?

Natuurlijk is zo’n overgangsmoment naar een nieuw-
jaar een uitgelezen kans om op een nieuwe bladzijde 
met goede voornemens en positieve dingen te starten. 
Maar de nadruk zo sterk leggen op het begin van het 
nieuwe jaar? Misschien begint voor iemand anders zijn 
nieuwe jaar op geheel andere datum dan de 1 janua-
ri die in onze kalendertijd de officiële “Nieuwjaarsdag” 
wordt genoemd.
 
Gelukkig hoeft het ook niet op te houden om enkel 
deze speciale dagen van het jaar elkaar een “Geluk-
kig Nieuwjaar” en Liefde, Licht, Hoop en Vrede toe te 
wensen! :-)
We hebben 365 dagen in het vooruitzicht….
Zoveel dagen om elke dag kleine sprankeltjes Licht te 
zien, te zijn….
Hoop te houden in moeilijke omstandigheden
Vrede en Liefde na te jagen in tijden, in situaties waar 
dit geen vanzelfsprekendheid is!
Elke dag een beetje Nieuwjaarsdag laten zijn…
Elke dag vele beetjes energie, inspiratie en geduld voor 
‘geluk’ in 2023 toegewenst! 
Roos Hofstee
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de Stroinkslanderde Stroinkslander

WIJ ZIJN GEOPEND!
SURINAAMS RESTAURANT

Veldhoflanden 14

Winkelcentrum Het Stroink 

Tel. 053 574 98 12

 • WWW.GASTROVINOVANEKER.NL •
• GASTROVINO VANEKER • VELDHOFLANDEN 5B • ENSCHEDE • 

BIERPROEVERIJ BIRRA BALADIN 
& AFTER PARTY MET LIVE MUZIEK

ONTDEK DEZE UNIEKE 
ITALIAANSE BIEREN 

23 SEPTEMBER |20.30u - 22.00u

€ 15,- p.p. 

KOM JIJ OOK NAAR 
ONZE PROEVERIJEN?

MELD JE AAN VIA 
INFO@GASTROVINOVANEKER.NL

MASTERCLASS & WIJNPROEVERIJ
CHÂTEAU PESQUIÉ

PROEF DE EXCELLENTE WIJNEN 
VAN DE MONT VENTOUX

 
11 OKTOBER |19.30u - 23.30u

€ 15,- p.p.

MASTERCLASS PORT 
27 januari · 19:00 - 22:00

8 soorten port met 
de nodige culinaire hapjes 

€22,50 pp.

VERRAS JE LIEF 
OP VALENTIJNSDAG!

Alles voor je
thuiskantoor

Enschede Veldhoflanden 1

Tel.      053 - 476 12 20

Plaats hier
uw afbeelding

Schnitzels
gepaneerd met het fijnste 
paneermeel !
2 minuten per kant bakken.

4 stuks 895

elke vrijdag & zaterdag

ADVIES OP MAAT EN 
ACTIES SPECIAAL VOOR JOU 

OP ÉÉN OVERZICHTELIJKE PLEK!

 SPAAR VOOR LEUKE CADEAUS,
   ONTVANG HANDIGE TIPS ÉN BLIJF   
   OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE   

   HAARTRENDS!

GA NAAR DE AMIKAPPERS.NL EN 
MAAK EEN ACCOUNT AAN.

Plaats hier
uw afbeelding

Schnitzels
gepaneerd met het fijnste 
paneermeel !
2 minuten per kant bakken.

4 stuks 895

elke vrijdag & zaterdag

4 stuks

Bloemenboetiek Stroinkslanden
voor al uw bloemenwerk

Volop voorjaarsbolletjes & tulpen. 
Haal het voorjaar in huis!


