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Smileyveld Stroinkslanden open

MaM haalt
geld op voor
moeders

Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders
en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke,
terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken
(zwangerschap) tot en met zeventien jaar.
Op zaterdag 11 mei vertelden
de vrijwilligers van Stichting
Make a Memory in een sfeervolle stand in winkelcentrum
Het Stroink over het bijzondere
werk.
De prachtige rozen die gekocht
konden worden om de stichting
te steunen, werden aangeboden door Marion Bollongino
van Samenspraak Uitvaartzorg
in samenwerking met Bloemenboetiek Stroinkslanden.
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Enschede Zuid dementievriendelijk

In de vorige editie van het Enschede Zuid Nieuws zijn we
helaas vergeten de bron van de
foto te melden, bij deze:
MaM (Make a Memory)

5

Nieuws uit het winkelcentrum
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De geschiedenis van Enschede: Emplacement
Zuiderspoor
Te zien is het Zuiderspoor. De Enschedese textielfabrikanten hadden een
spoorlijn laten aanleggen tussen Station

Het was een succesvolle dag
waarbij ruim € 250 opgehaald
werd voor dit mooie doel.
We zijn dankbaar want met dit
bedrag kunnen er weer mooie
herinneringen gemaakt worden
voor ouders die hun kind niet
kunnen zien opgroeien.
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Enschede Zuid en Ahaus, omdat men
verzekerd wilde zijn van een snelle en
regelmatige aanvoer van brandstoffen
voor hun stoommachines. Het tracé van
deze spoorlijn begon waar nu de rotonde
is aan de Haaksbergerstraat en volgt de
Zuiderval, ging parallel aan de huidige
Buurserstraat en de Arendsweg verder
om dan via Station Broekheurne de Duitse grens te passeren. Via het Zuiderspoor werden op de eerste plaats kolen
vervoerd. Naast deze kolentransporten
werd de lijn in vroegere tijden ook gebruikt voor vervoer van hout en turf. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het
spoor door de bezetter gebruikt om de
V1, onbemande straalvliegtuigen, ons
land binnen te brengen.
Er waren ook tijden dat een deel van het
spoor gebruikt werd voor personenvervoer. Ter hoogte van de vijver aan de
Buurserstraat tegenover het tankstation
was de halte Eschmarke voor het in- en
uitstappen van passagiers. De lijn werd
op woensdag 18 februari 1903 officieel
in gebruik genomen. De spoorlijn had via
Ahaus ook een verbinding met het Ruhrgebied.
De panelen 2 en 3 zijn onthuld door Di-

nie en Jan Lodewijk, 2 bewoners aan de
Buurserstraat, die jarenlang dagelijks de
kolentrein voorbij zagen komen.
Dagelijks rond 10.00 uur ’s morgens
denderde een grote zwarte stoomlocomotief, in de wintermaanden wel met
90 wagons met kolen, Station Enschede-Zuid binnen. Daar werden de kolen
deels gedistribueerd naar brandstoffenhandelaren rondom het emplacement
van het station. De rest van de kolen
werden, via station Enschede-Noord,
vervoerd naar oostelijk Nederland. In de
late jaren ‘50 werden ook kolen uit Donetz (Oekraïne) aangevoerd. De kolen
uit Donetz hadden een hogere soortelijke massa en daardoor ook een hogere
verbrandingswaarde.
Goederentreinen reden af en aan. Een
bijzonder stukje Enschede moet het zijn
geweest, ingericht voor slechts één doel:
het voeden van de stad met brandstoffen. De spoorlijn is in 1975 opgeheven.
Het Zuiderspoor was dé plek waar de
kolen werden gelost, de kolenboeren
met het zwarte goud de kost probeerden
te verdienen en de allerarmsten van de
stad naar achtergebleven kolen zochten.
Dat alles vlakbij de nieuwe gasfabriek
en de beruchte Gaskrim waar de Gasfabriekstraat, de Lippinkshofweg en de
Eeftinksweg lagen.
Het doet mij denken aan vroegere tijden.
Mijn vader was één van die kolenboeren, brandstoffenhandel “de Vlam”, die
loodsen had aan spoor Zuid. Mijn vader
is begonnen met een brandstoffenhandel aan de Hengelosestraat 363 in Enschede. Daar is nu Zorggroep Manna
“De Cypressenhof” gevestigd. Het bleek
een zeer slechte plek voor een kolenboer. De kolen kwamen toen aan op Station-Noord, achter het huidige centraal
station. De kolen werden vervolgens

met een bakfiets en later met paard en
wagen vervoerd naar de opslag aan de
Hengelosestraat en vandaar uitgevent
over heel Enschede. Na de oorlog, in
1947, is het bedrijf verplaatst naar spoor
Zuid. De brandstoffenhandel van mijn
vader is gestopt in 1965.
En die kolensjouwer op het paneel, dat
ben ik, 60 jaar geleden (1960).
Op het paneel is ook een afbeelding van
onze vrachtauto te zien, die mijn vader
gebruikte voor het vervoer van de kolen
naar zijn klanten. Het was een oud legervoertuig, een Bedford type OYC met
een oud Overijssels kenteken E-29363,
die na de oorlog werd toebedeeld door
de overheid. In 1960 werd deze auto vervangen door een Opel Blitz, met kenteken PS-12-03.

In de 60-er jaren werden mensen steeds
mobieler. Veel mensen wilden een auto
en dat vereiste een rijbewijs. In 1962
is mijn vader begonnen met een autorijschool, “Safety first”. Hij is begonnen
met één personenauto een Opel Record,
met kenteken XT-95-70. De Opel Blitz
werd in het begin ook ingezet voor rijlessen voor het rijbewijs C-E en D-E.
Veel mensen hadden in het begin nog
niet de middelen om een auto te kopen,
dus was er behoefte aan huurauto’s.
Daarom is mijn vader ook begonnen met
een autoverhuurbedrijf. De eerste huurauto was een VW Kever met kenteken
VK-53-04. In 1972 is mijn vader, vanwege zijn leeftijd, gestopt.
Links op het paneel zijn de kolenloodsen
en het kantoor van A. Platvoet, één van
de grotere brandstofhandelaren van Enschede te zien. Veel kolenboeren kochten kolen bij dit bedrijf als ze zelf verlegen zaten om een bepaalde soort kolen.
lees verder op pagina 15
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Samenspraak

Uitvaartzorg door Marion Bollongino

website
e-mail
telefoon

www.samenspraakuitvaartzorg.nl
info@samenspraakuitvaartzorg.nl
06 - 15215070 (24/7)

U bent van
harte welkom!
Ruime keus in stadsfietsen, e-bikes,
kinderfietsen en bakfietsen.
Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie
en servicebeurten, waarbij we uw fiets
GRATIS ophalen en afleveren.

Samenspraak Uitvaartzorg geeft houvast in de
moeilijke periode na het overlijden van uw dierbare.

✓ Servicepas
Bekende

✓ A-merken
✓

Altijd service
in de buurt

Vakbekwaam
✓ personeel

OPENINGSTIJDEN
Zondag:
Gesloten
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

Wethouder Gerbertstraat 4 | 7543 AX Enschede | Tel.: 053 4767369 | www.profilebroeksema.nl
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Agenda van het Stroinkshuis
Maandag:
Spreekuur Wijkagent Nihat Kösk
Kaliber muziekles-Gitaar
Huiswerkbegeleiding Oost NL
Fotoclub Het Stroink

(elke laatste maandag van de maand)

www.wikodakkapellen.nl

Mooienhof 8 A
7512 EB Enschede
053 - 82 00 888
enschede@prismamakelaars.nl

www.prismamakelaars.nl

S E R V I C E , K WA L I T E I T E N M A AT W E R K

In gesprek met de wijkagent van de Stroinkslanden
Wijkagent
Nihat
Kösk licht u voor
over
woninginbraak. Woninginbraak komt gelukkig bijna niet voor
in de Stroinkslanden. Dat mag ook
weleens gezegd.
In bijna een jaar tijd hebben we
slechts 1 poging tot en een echte
woninginbraak gehad. Alle voorlichting daarover heeft dus effect gehad.
Toch nog even wat tips op een rijtje.
De meeste inbraken worden gepleegd door gelegenheidsdieven. Zij
komen ergens langs, voelen of een
deur of raam of auto op slot zit en of
ze dus snel binnen kunnen komen.
Dan nemen ze snel wat mee en weg
is de tablet in de vensterbank, de
spaarpot van uw kind op de keukentafel of de telefoonoplader in de
auto. Dat soort dingen. Tip 1 is dus:
laat geen dingen in het zicht liggen.
Tip 2 ligt voor de hand: sluit alle
deuren en ramen goed af met goede sloten. En draai de deur op slot
als u weggaat. Laat ook geen sleutel
in het slot zitten. Niet aan de buitenkant natuurlijk, maar ook niet aan
de binnenkant. Via de brievenbus of
het boren van een klein gaatje in de
deur kan een professionele inbreker
namelijk dan diezelfde sleutel gebruiken om de deur te openen.

Wist u overigens dat als uw schuur
of garage niet vast zit aan uw huis,
uw inboedelverzekering dan niks
uitkeert als er in de schuur wordt ingebroken? Zorg dus ook voor goede
sloten op uw buitenruimtes.
Tip 3 (Met de vakantie voor de deur):
iedereen weet ondertussen wel dat
je niet op social media moet zetten
dat je op vakantie gaat. Dieven kij-

ken namelijk ook op social media.
Maar mensen vergeten nog weleens dat als ze een foto posten op
het vakantieadres, dat een dief dat
dan ook kan zien. Vaak staat de locatie erbij of er staat er bijvoorbeeld
een palmboom op de foto.

Gaat u met de caravan op vakantie? Dieven werken als volgt: Ze
zien een caravan een paar dagen
achter elkaar bij uw huis staan. Als
de caravan weg is, wachten ze een
dag en daarna bellen ze aan. Wordt
er niet opengedaan dan trekken ze
de conclusie dat u met uw caravan
op vakantie bent en breken ze in.
Een lampje laten branden binnen

heeft geen zin. Ze kunnen dan alleen maar beter zien dat er niemand
thuis is. Een buitenlamp is beter of
laat, als u wat korter weg bent, de
televisie of radio aan. Vraag in ieder geval aan mensen in de buurt
om uw huis een beetje in de gaten

te houden als u weg bent. Dat kan
tegenwoordig ook vrij eenvoudig in
de buurtapp als die er is. Ook de
post weghalen achter de brievenbus helpt. Misschien kunt u iemand
daarvoor vragen. Die kan dan ook
gelijk de planten water geven.
De laatste tip voor het voorkomen
van woninginbraak is dat u er ook
aan denkt dat als u in een advertentie in de krant of op het internet
zegt dat u een begrafenis, crematie of jubileumfeestje heeft of dat u
bijvoorbeeld een avondje uit gaat
of naar een buurtfeestje, dat inbrekers dat ook lezen. En dus weten
dat u weg bent. Een huisoppas kan
dan een oplossing zijn. Of, als het
mogelijk is, pas nadat u weer terug
bent het delen op Facebook. Een
gewaarschuwd mens telt tenslotte
voor twee.
Als een inbreker uw huis in wil komen dan lukt dat altijd. Hem of haar
vertragen, het niet te makkelijk maken, is het beste wat u kunt doen.
En natuurlijk wel genieten als u op
vakantie of naar een feestje gaat!
Als u thuisblijver bent en u ziet een
verdachte situatie dan mag u 112
bellen. Dat is het nummer voor
spoedgevallen. Niet alleen een inbraak is strafbaar maar ook de handelingen voorafgaand aan een inbraak, de zogenaamde pogingen tot
inbraak zijn strafbare feiten.

13:30 - 14:30
13:30 - 15:30
15:45 - 19:45
20:00 - 22:30

Dinsdag:
Creatief met Til, creatieve workshops
Eetsoos de Open Tafel
Kundalini Yoga
VUE - Frans 1.2
VUE - Frans 2.1
Zumba van Martina

9:30 - 11:30
17:30 - 19:00
18:45 - 19:45
19:00 - 20:30
19:30 - 21:00
20:00 - 21:00

Woensdag:
Bewegen voor Ouderen
Grensland Overdagkoor
Gezondheidsspreekuur De Posten

9:30 - 10:15
10:00 - 11:30
13:00 - 13:00

(elke eerste woensdag van de maand)

voor de Stroinkslanden
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Kinderinstuif door Alifa
Ouderensoos - Het Stroink Bingo
Huiswerkbegeleiding Oost NL
Kaliber Muziekles-Dwarsfluit
VUE - Bahasa Indonesia 1.2
Naai- en handwerkcafé
Yoga van Vibol (Hatha)
VUE - Bahasa Indonesia 1.1

13:30 - 15:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:30
18:30 - 19:00
18:30 - 20:00
19:00 - 21:30
19:30 - 21:00
20:00 - 21:30

Donderdag:
Stroinkshuiskamer met oa de Wijkwijzer
Ontmoetingsgroep voor Ouders, Alifa
Creatief met Til
Tienerinstuif-Alifa
Bridgeclub Sans Fumer

9:00 - 12:00
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
14:15 - 16:45
19:30 - 22:30

Vrijdag:
Eetsoos de Open Tafel
Schilder Café

12:00 - 14:00
12:00 - 15:00

Zaterdag:
Repair Café

10:00 - 12:30

Kom je ook spelen bij Smiley?
Afgelopen woensdag was het zover: de
opening van het buitenseizoen!
De deuren van Smiley Stroinkslanden
zijn officieel weer open om in het lente- en zomerseizoen alle kinderen uit de
Stroinkslanden (en ook daarbuiten) een
leuke, uitdagende sport- en speelplek
te geven. Op dinsdag, woensdag en
donderdagmiddagen kun je bij ons na
schooltijd fietsen, steppen, skateboarden, skeeleren, voetballen, tennissen
en nog veel meer.
En voor je het weet is het weer 25+ graden en kunnen we weer waterspelen
organiseren. Ook in de zomervakantie
tijdens de JeugdViVa kun je bij ons terecht. Gemiddeld verwelkomen we dan
zelfs meer dan 100 kinderen per dag.
Samen met onze vrijwilligers en partners als SVEN, Sportaal en Alifa maken
we er veel werk van om dit allemaal te

realiseren.
Tot slot nog een heuglijk feit: we hebben
een nieuwe gebruikersovereenkomst
waarin we voor de komende jaren afgesproken hebben dat de Stichting Smiley
Stroinkslanden gebruik mag maken van
het Smileyterrein om daar allerlei leuke
activiteiten te blijven organiseren. Ook
kunnen we daardoor met de gemeente
overleggen wat er mogelijk is om onze
faciliteiten verder te verbeteren, zoals
misschien wel het bouwen van een
clubhuis. Daarom waren bij de opening
dit keer diverse leden van de raadscommissie Zuid, waaronder SP raadslid Annelies Futselaar en wethouder
Arjan Kampman samen met een aantal
gemeentemedewerkers en andere partners aanwezig.
Al met al hebben we weer veel energie
om door te gaan. Tot ziens bij Smiley!

Column
Hoe de VLG naar Stroinkslanden kwam (7)
De maand mei heeft voor onze groep
een speciale betekenis; geen leuke,
maar wél een speciale. Dankzij deze
historicus zult u misschien al snel
denken aan de meidagen van 1940,
en dat is precies waar ik op doel. Zoals ik u een poosje geleden al verteld
heb, had onze groep in de jaren vóór
de tweede wereld oorlog nog geen
naam. Ze stond gewoon in de boeken als ‘groep II’ en het is dan ook bij
deze naamloze groep dat er op een
gegeven moment, als verkenner,
een jongen kwam binnenlopen met
de naam Herman Bernhard Leppink.
Het was een gewone Twentse jongen die al snel een passie ontwikkelde voor ‘de padvinderij’.
Nu moet u weten dat deze vereniging in die jaren een ietwat andere rol vervulde dan tegenwoordig.
Tegenwoordig is scouting namelijk
één van de vele vrijetijdsbestedingen, die de jeugd kan ondernemen.
Het zijn er zóveel dat sommige er
eenvoudigweg tijd tekort voor lijken te komen. In die vooroorlogse
jaren was er echter, behalve voetbal en de padvinderij, niet zoveel
anders te doen. Velen, waaronder
Herman, zagen de padvinderij dus
meer als een soort levenswijze dan
enkel en alleen als de zoveelste hobby. In die tijd bestond een groep (let
wel, jongens en meisjes waren toen
nog strikt gescheiden in aparte verenigingen) uit welpen (jongens tot
een jaar of twaalf), verkenners (tot
een jaar of achttien) en voortrekkers. En nadat Herman de overgang
had gemaakt van de verkenners (de
‘troep’) naar de voortrekkers (de
‘stam’) werd hij gevraagd om bij de
troep als leiding te gaan fungeren. In
die tijd werd een verkennersleider
aangeduid als ‘hopman’ die terzijde
werd gestaan door een aantal assis-

tent-verkennersleiders, die op hun
beurt werden aangeduid als ‘vaandrig’. Verkenner Herman werd dus
vaandrig Leppink.
Iedereen zal ongetwijfeld weten wat
er in die meidagen van 1940 gebeurde. De Duitse legers vonden op hun
weg naar Frankrijk de imposante
Margot-verdedigingslinie tegenover
zich, en in plaats van zichzelf daarop
stuk te lopen, besloten zij de linie te
omzeilen. Helaas voor ons leidde die
route via Nederland en België, waardoor de illusie dat Nederland net
zoals tijdens de eerste wereldoorlog
neutraal zou kunnen blijven als een
zeepbel uiteen spatte. Het Twentse
platteland was onverdedigbaar, dus
werd het grootste deel van het Nederlandse leger ondergebracht in de
Hollandse waterlinie. En zoals zovelen werd Herman opgeroepen om
als militair ons land te verdedigen.
Na een basisopleiding kwam hij uiteindelijk terecht in Rheden waar hij
als lid van de 16e mitrailleurcompagnie de achteraf gezien hopeloze taak
kreeg om de oprukkende Duitse legers tegen te houden. Het hopeloze
zat ‘m in het feit dat de Nederlandse
soldaten eigenlijk maar slecht getraind waren en geen gevechtservaring hadden. En als je dan tegenover de al in de strijd geharde Duitse
legers komt te staan, een leger dat
ook nog eens was aangevuld met
divisies van de gevreesde SS, dan
kunt u zich voorstellen dat de kaarten nu niet bepaald in ons voordeel
geschud waren. Maar dat weerhield
onze jongens er niet van om stevig
van zich af te bijten.
Bart van der Lugt
boek.vlg@hotmail.com
www.vaandrigleppinkgroep.nl

1937 – zorgeloos en nog niet wetende wat hen boven het hoofd hing

Het Stroinkshuis heeft
buurtmaaltijden!
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Zoals u in de vorige editie van deze krant al kon lezen is er sinds 8 april dit jaar een
Noaberhuus in het Stroinkshuis. Mandy, Visia en Maria zijn vrijwilligers en verzorgen
daar de Buurtmaaltijd. Zij leggen uit hoe het werkt:
Van maandag tot en met donderdag kunt u komen eten of eten afhalen om mee te
nemen. (Binnenkort ook op zaterdag!) Elke dag is er een standaardmenu beschikbaar en verse appeltaart en cake. Daarnaast is er op maandag, woensdag en donderdag een daghap beschikbaar. De daghap heeft een speciaal thema, omdat de
vrijwilligers allemaal een andere culturele achtergrond hebben. Op maandag is het
thema Nederlands, op woensdag Indisch en op donderdag Italiaans.
Visia is Antilliaans en zij zal ook regelmatig koken. Haar favoriete gerecht is Moro ku
galinja (rijst met bonen en kip). Het lievelingsgerecht van Maria, de Italiaanse kok,
is pasta forno.
Als u ‘s ochtends voor 10 uur even belt, of langskomt, en reserveert, kunt u tussen
12 en 19 uur uw maaltijd ophalen. Of gezellig op ‘t Stroinkshuis opeten, dat scheelt
weer in de afwas.
De daghap kost 6 euro, het standaardmenu kost 5 euro per maaltijd.
U kunt ook elke werkdag, behalve vrijdag, ontbijten. Er zijn belegde broodjes of bijvoorbeeld een uitsmijter. Het menu is te vinden op de website van het Stroinkshuis.
Eet smakelijk!
Onze standaardmenu’s zijn:
- Schnitzelmenu met gebakken aardappelen en rauwkost
- Kipsaté-menu met friet en salade
- Patatje Rendang en atjar
Voor vragen of reserveringen kunt u ons bereiken via het algemene nummer van
het Stroinkshuis: 053 - 4757460
Wij hopen u binnenkort graag te verwelkomen!
Groetjes Stroinkshuis en team Noaberhuus

KIES & MIX
BARBECUE

3 bakjes vlees, vis, vega
of groente met de sticker
‘kies & mix 3 voor 9,00’

3 VOOR
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EnschedeZuid

Enschede Zuid Dementievriendelijk! We gaan ervoor!

“Even voorstellen: Ik ben Brenda van
Hardeveld en werk inmiddels alweer
4,5 jaar met veel plezier bij De Posten.
Ik werk als casemanager in heel zuid
Enschede en als wijkverpleegkundige
in Stroinkslanden. Daar ben ik inmiddels een bekend gezicht op straat en
dat is fijn, want ik wil goed zichtbaar
zijn in de wijk.
Naast dit werk ben ik de laatste jaren
bezig om Enschede Zuid dementievriendelijker te maken. Voor ik bij De
Posten kwam werken, werkte ik bij
Bruggerbosch. Daar wonen allemaal
mensen met dementie. Ik zag zo van
dichtbij wat dementie betekent voor de
mensen zelf, maar ook voor de wereld
om hen heen. Mijn handen jeukten
om oplossingen te bedenken, maar
had daar in die functie geen gelegenheid voor. In mijn huidige werk kan en
mag ik wel de tijd nemen om echt met
mensen te praten en te vragen waar
ze hulp bij nodig hebben.
De afgelopen jaren heb ik naast mijn
werk de opleiding “Casemanager Dementie” gevolgd. Ik had door mijn vorige werk al veel ervaring in omgaan
met mensen met dementie en met het
belang van mantelzorg. Maar ik leerde tijdens die opleiding dat het ook erg
belangrijk is om de omgeving dementievriendelijk te maken, zodat mensen
langer thuis kunnen blijven wonen. En
dat is waar het nu net om gaat!
In de politiek is er volop aandacht voor
de ziekte dementie. Doordat mensen
in Nederland steeds ouder worden,
komt de ziekte dementie steeds vaker voor. Gemiddeld krijgt 1 op de 5
mensen dementie. Onder vrouwen is
dat zelfs 1 op de 3. De maatschappij
moet daarom rekening gaan houden
met mensen met dementie. Er is daarom een campagne opgezet onder de
naam Samen dementievriendelijk.
Dit is een gezamenlijk initiatief van
Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van
het Deltaplan Dementie. Misschien

wel bekend door zijn reclamespotjes
op tv over omgaan met dementie. Zij
hebben een scholingsprogramma opgezet.
Gelukkig zijn ze bij De Posten heel
enthousiast over het project om iedere bewoner in Zuid Enschede dementievriendelijk te maken, daar de
Posten graag iets wil betekenen voor
de maatschappij. We hebben al meer
dan 250 mensen geschoold. Maar niet
alleen bij De Posten, ook daarbuiten
hebben we mensen geschoold, zoals
wijkcoaches en wijkagenten. Zelfs de
gemeente Enschede doet inmiddels
mee. En de veranderingen beginnen
te komen. Mensen beginnen signalen van ander of verward gedrag te
herkennen. Ze vragen of en hoe ze
kunnen helpen in plaats van boos te
worden. Hoe GOED is dat?!

zijn in het hoofd zonder dat je dat aan
de buitenkant kunt zien. Daar moeten
we ons bewuster van worden. Mijn
missie is dat mensen minder snel
door het leven gaan en meer stil staan
bij de ander. Ik probeer daarom zoveel mogelijk groepen te betrekken bij
het dementievriendelijk maken, zoals
basisscholen en winkelcentra.
Zo hebben we nu geregeld dat winkelcentrum Helmerhoek twee scholingsavonden voor het personeel gaat organiseren. Er komt in de Albert Heijn
een tafel waar koffie wordt geschonken voor klanten. Wijkverpleegkundige Brigitta zal dan regelmatig aan
die tafel plaatsnemen om vragen van
mensen te beantwoorden. We hopen
ook de wijkcoach en wijkregisseur erbij te kunnen betrekken. Daarnaast
komt er één keer per week (waar-

Enschede Zuid wordt langzaamaan
ook iets dementievriendelijker. De inwoners worden zich bewuster van de
problematiek. Iemand kan best ziek

schijnlijk op donderdagochtend) een
“langzaamaan-kassa”. En de prikkels
worden die ochtend zoveel mogelijk
beperkt, door kleine veranderingen in

de winkel, zoals het uitzetten van de
radio op de achtergrond. Een soort
openbare mantelzorg, het noaberschap, voor mensen die net even wat
minder snel gaan.
Ook is recent ‘De Noabers’ begonnen
in Stroinkslanden. Daar kunnen eenzame ouderen 3x per week terecht
voor een praatje en activiteiten onder
begeleiding van dames van de Posten. De gemeente zorgt voor de financiering van deze ‘voorliggende voorziening’. Vrijwilligers halen de mensen
op en geven ze een fijne dag. Hulde
voor die vrijwilligers!
Verder heeft de Posten samen met
Domijn grootse plannen voor de Wesselerbrink. Hierover volgt later meer.
Uiteindelijk is het dan ook belangrijk
om de inrichting van de straat aan te
passen. Door bijvoorbeeld stoepen te
verwijderen en in plaats daarvan kleuren te gebruiken rondom winkelcentra. En andere bordjes op straat; iemand met dementie kan bijvoorbeeld
het bordje met ‘Jumbo’ niet herkennen als supermarkt, maar hierbij kan
het bordje ‘supermarkt’ hem net even
verder helpen. Ik heb meegedacht bij
de herinrichting van winkelcentrum
Zuid en de toekomstige verbouwing
van het winkelcentrum Stroinkslanden, zodat die toegankelijk blijft voor
mensen die slecht ter been zijn. En ik
droom ervan om zelfs FC Twente te
betrekken bij het dementievriendelijk
maken van Twente. Mijn manager zei
laatst nog tegen mij; neem jij dan nooit
eens rust?
Kortom we zijn samen goed op weg
om dementievriendelijk te worden.
Dat gaat eigenlijk niet alleen om dementie, maar om ‘omkijken naar een
ander en elkaar helpen; GOED doen’.
(Zie de website samendementievriendelijk.nl). De Posten heeft daar al veel
aangedaan. Daarom krijgen alle medewerkers die de scholing hebben gehad een diploma en de Posten kreeg
8 mei zelfs het certificaat ‘Dementievriendelijk’. Wie volgt?
Ik daag u uit!”

De Posten ontvangt Certificaat
Dementievriendelijk van stichting
Alzheimer Nederland

bijeenkomst ontving directeur Rick
Hogenboom het certificaat en de
sticker om op de voordeur te plakken die deze status aangeeft. Brenda van Hardeveld en Marian ten Thij
hebben als fakkeldrager het initiatief
genomen: “Het vlammetje krijgt bij
de Posten de kans om op te laaien.”
Samen hebben ze 13x de training/

trainerscursus gegeven aan in totaal
250 mensen. Een zeer breed gedeelte van het personeel heeft de cursus
doorlopen, waaronder een enthousiaste directeur Rick Hogenboom: “Het
gaat om de houding van mensen naar
dementie, deze cursus heeft bij velen
al verandering van gedrag teweeggebracht.”

Op woensdag 8 mei ontving De Posten het certificaat ‘Dementievriendelijk’ uit handen van Nienke van Wezel, namens de stichting Alzheimer
Nederland, afdeling Twente. In de

Opening Praathuis in Bibliotheek Zuid

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Geldig t/m di 1 oktober 2019

Jumbo, Enschede, Wesselernering 21
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WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

In Bibliotheek Zuid kunt u elke maandagochtend van 10.30-12.00 uur,
onder begeleiding van een vrijwilliger van Alifa, in kleine groepjes Nederlands oefenen. Aanmelden is hier
niet nodig, u kunt gelijk beginnen!

Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep

De zomervakantie komt er weer aan. Voor velen betekent dat fijn veel vrije
tijd om uit te slapen en/of op reis te gaan. Voor anderen betekent het dat
helaas hun wekelijkse activiteit niet doorgaat. De activiteiten voor mensen
die eenzaam zijn worden vaak georganiseerd door vrijwilligers. Geheel begrijpelijk willen die in de zomervakantie ook graag even weg. Om de eenzamen onder ons niet in de 6 weken durende vakantie aan hun lot over
te laten willen wij van de redactie graag zoveel mogelijk activiteiten in de
volgende editie van deze krant publiceren. Daarvoor hebben we uw hulp
nodig. Dus, weet u een leuke activiteit in juli en augustus stuur dat dan alstublieft voor 13 juni aanstaande naar contact@brinkpraat.nl
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Verantwoord 1 tot 2 kilo per week afvallen

Durf en start nu!
8 weken slank in de zomer pakket:

advertorial

y Intake, wekelijks weeg/meet en bespreekmoment.
y Dagelijks ondersteunende voedingssupplementen.
y MLS-Detox kuur voor 3 weken, dat geeft een
boost!
y Dagelijks MultiFit-Forte om tekorten voor te zijn.
y Tips, tricks en heerlijke recepten.
y Meer energie die stimuleert en motiveert.
y Nadien een controle abonnement voor 1 jaar.

Pakket
van €3
47,75
VOOR

€250,0

’t Helmgras, wist u dat...

www.mylifeslim.com

Ben jij klaar voor een kickstart
die jou verrassend gemakkelijk
in een verbeterde lifestyle lanceert!
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gaan kijken tussen 9.00 en 19.00
uur aan de Vriezenveenseweg 176.

0

Het keramiekatelier van Het Helmgras exposeert nog tot 10 juni bij
Meulenbelt in Almelo. U kunt daar

My-LifeSlim Enschede
Tamara Wennink
 Broekheurnestede /
Broekheurnerplein 2
7544 NZ Enschede
 06 51 40 51 87
 tamarawennink@mylifeslim.com

Het keramiekatelier van Het Helmgras is een werkplaats aan de Rondemaatweg in Zuid voor mensen
met een psychische kwetsbaarheid.
Ze beginnen klein en gaandeweg
worden er allerlei talenten ontwikkeld. Eigen ideeën en fantasie wor-

den daarbij gestimuleerd. Dat is te
zien aan veel en uniek keramiek op
de expositie in Almelo. Buiten keramiek is er ook een kaarsenmakerij
en een houtdraaierij.
Mocht u Almelo nou iets te ver vinden in de toonzaal aan de Rondemaatweg 75 is ook van alles moois
te zien en te koop. Het Helmgras
zou ook graag wat dichterbij expo-

seren. Misschien weet u nog een
mooie plek in Enschede waar dat
zou kunnen dan horen wij dat graag.
U kunt natuurlijk ook terecht voor
openhaardhout en zakken potgrond. U vindt ‘t Helmgras aan de
Rondemaatweg 75, u kunt bellen
met 053-4781505 of mailen met
hethelmgras@hetnet.nl

Zelf
uw ruimte
online reserveren
bij de wijkvoorzieningen!
Trotse
bewoonster
van Stroinkslanden
Jenny Schonewille

“Je maatschappelijk inzetten is heel gewoon’’!

Wist u al dat u via de website Prismare, Stroinkshuis en Lumen nu de
Jenny Schonewille heeft al 20
en een extra oogje in het zeil is
beschikbaarheid van een
jaar een hechte band met haar
altijd handig.
ruimte direct kunt conwijk Stroinkslanden. Ze zet
Is geheel
de ruimteMaar Stroinkshuis heeft meer
zichtroleren?
als vrijwilliger,
beschikbaaral op
het doorvoordelen, zo schuift ze twee keer
vanzelfsprekend,
die jaren
u
gewenste
tijdstip?
Legper week aan bij de Eetsoos en
al in voor haar wijk. Jenny
deze
dan
gelijk
vast!
geeft aan dat ze zich daarnaast Uis ze actief lid bij de werkgroep
ontvangt
dan
vanbijons
enorm
betrokken
voelt
hetme-wijkbudgetten Stroinkslanden.
wel teen
en weeeen
van bevestiging!
haar wijkvoorDe beheerders zien de rol en
Of Stroinkshuis.
het nu gaat om eeninzet van Jenny als een erg toeziening
vergadering,
symposiJenny
was destijds een van
de
gevoegde waarde. Jenny denkt
um of voor
bedrijfsuitje,
voorvechters
de komst alsgevraagd en ongevraagd met
van professionele
de wijkvoorziening.organisaDe
Stroinkshuis mee, ze durft echt
vraag
Stroinkshuis
in op
de zoekkritisch te zijn en houdt alles in
tieofbent
u altijd
afgelopen
jaar een
toege-meer’.de gaten. Maar het belangrijkste
naar 7dat
‘beetje
voegde
waarde
heeft
voor haar is dat Jenny tijdens de afwezigPrismare,
Stroinkshuis
wijken
is voor
haarzijn
intussen
wel
heid van de beheerders, hun
Lumen
bijzondere
duidelijk.
multifunctionele accom-taken waarneemt en de scepter
modaties op verschillen-zwaait over Stroinkshuis. Hoe bij‘’Ik was
van plan
gaan
zonder mooi is dat. ‘’En dat doet
de even
locaties
inteEnschede.
verhuizen, maar zie daar toch van ze meer dan goed, zegt Danielle
De wijkvoorzieningen bieaf ’’. Stroinkshuis tegenover mijn
Kreeft’’.
den legio mogelijkheden
woning geeft mijn namelijk best
voor uw zakelijke bijeeneen veilig en prettig gevoel. Als
Als dank hebben de beheerders
komst. Van vergaderinik hulp nodig heb kan ik altijd bij afgelopen week de handen uit de
gen voor
groepenmouwen gestoken en de tuin van
de beheerders
vankleine
Stroinkshuis
tot
symposia
tot
terecht. Ik ken de beheerderstachtig
van Jenny een grondige winterbeurt
personen.
Stroinkshuis
Danielle, Birgit en
gegeven.
Kijk intussen
op Prismare.nl,
Jogchem
allemaal vrij
‘’Uiteraard was dat niet nodig
Stroinkshuis.nl
Lugoed.
Zij houden ook in of
de gaten
geweest, zegt Jenny’’. Maar het
men.nl
voor
meer
inforof het met mij goed gaat en dat
neemt niet weg dat het wel heel
matie
en de
mogelijkheis een
erg prettig
gevoel.
Ik ben
goed uit komt. De tuin doen is
denook
over
immers
nietreserveringen!
meer de jongste
toch wel een beetje zwaar aan het

Nieuw: PlusLadies, tweedehands kleding voor een maatje meer

worden. En zolang als ik kan blijf
ik me inzetten voor Stroinkshuis
en mogen ze best mijn tuin wel
blijven doen, Onder het motto
“voor wat hoort wat” aldus Jenny
Schonewille.

Stroinkshuis
Het Stroink 64, 7542 GT Enschede
Telefoon: 053 – 4757460
info@stroinkshuis.nl

Ergens in februari kwam het idee om een tweedehands kledingverkoop met alleen grote maten te
starten. Omdat dit er gewoonweg niet is in onze
omgeving. Er zijn genoeg leuke tweedehands kledingwinkels te vinden, maar ik vond het aanbod
altijd weinig in verhouding met de kleinere ma-

ten. En zeg eerlijk, ook
met een maatje meer
wil je graag uitgebreid
snuffelen en niet in een
klein deel van de winkel hopen iets leuks te
vinden, ook dames met
een maatje meer willen
wel wat leuks!
Om te starten is een
winkel te duur, hierdoor
is het idee ontstaan om
de verkoop op speeltuin
het Tuindorp te doen,
hier staat PlusLadies
om de twee weken op
de
donderdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur tweedehands dameskleding vanaf maat 44 te verkopen. Dit is dichtbij
huis, dat leek me wel zo handig in het begin. Ondertussen is er al een verkooppunt bijgekomen,
namelijk speeltuin ‘t Polböske, hier staat PlusLadies ook om de week op de donderdagavond van

19.00 tot 21.00 uur. En zo komt een klein idee wat
uitgroeit naar iets groots. Want grote plannen zijn
er zeker, allereerst een bus zodat alle kleding en
accessoires en kledingrekken in 1 keer mee kunnen, zodat er ook verkocht kan worden op andere
locaties.
Het is ook leuk voor de klanten, daar haal ik kleding op en een deel van de opbrengst is voor hun.
Ik ben zelfs al in Denekamp geweest om leuke
items op te halen. En bezoekers kunnen naar
hartelust snuffelen en passen op de verkoopavonden, inmiddels hebben al meer dan 30 dames hun kleding ingeleverd en zo is de voorraad
al over de 500 stuks! De verkoopavonden lopen
goed en elke keer hangen er weer nieuwe items
tussen! Sinds afgelopen week is er zelfs de mogelijkheid om te pinnen!
Naast de mogelijkheid om wat leuke kleding te
kopen is er ook de gezelligheid en het contact
met buurtbewoners en bezoekers, een kop koffie is altijd te koop op de speeltuinen en dit geeft
naast een leuke shop ervaring ook een hoop gezelligheid.
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Gratis inloopspreekuur

Nieuwe vrijwilligersstichting in Enschede opgericht voor en door vrijwilligers

voor al uw vragen op financieel en fiscaal gebied,
bewindvoering, schuldhulpverlening en beslaglegging.
Elke donderdag: 13.30 – 17.00 uur
Hub-Twente, Boulevard 1945 nr 3 Enschede
(ingang Beltstraat)
Metnklik.nl 085-0160671/contact@metnklik.nl

Word een gelukkige, lekker
etende, afslankende vrouw
Hoe zou het voor je zijn als je
gewoon zeker weet dat je goed
voor jezelf en je lichaam zorgt?
Dat de weegschaalcijfers niet
bepalen hoe jij je voelt?

HSE 42 - 45 CM
elektrische heggenschaar
van € 129,voor

€ 99,-

CASH
BACK
AC
OP 2de

CU*

MS 170 - 30 CM
benzinekettingzaag

RT 5097
benzinemaaier

van € 199,voor

van € 3.499voor

€ 179,-

Waarom mij als persoonlijke
voedingscoach?

Stihl

• Leer jezelf om je gelukkiger te
voelen
• Door lekker en gezond te eten
pak jij de balans
• Je valt af onder begeleiding

COMPACT AccuSysteem
PRO AccuSysteem

Je bereikt dit in een half jaar.
Kies voor het pakket vitale start
of vitaal de luxe en ga direct
aan de slag!

Behaalde resultaten

Met gewone voeding en een
andere mindset krijg jij een gezonder en fitter leven.
Lekker eten en afvallen gaan samen. Jouw geluk zit van binnen.
Meer weten?

€ 2.999,-

Bel mij nu

Boekelose Stoomblekerij 172

WWW.BENVANHETMOS.NL

Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66

77652.pdf 1

Dé trapspecialist in de regio!

(06) 22 85 31 92

www.jessicavanraalte.nl

Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk

TWENRENO Traprenovatie
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van WEB tot DRUK van IDD tot UITVOERING

Stichting Ssylka is een nieuwe stichting
die vrijwilligers wil gaan leveren aan
mooie evenementen in de regio. Zonder winstoogmerk, maar met de drive
en het gevoel iets moois te willen toevoegen aan de cultuurbeleving in Twente.
“Om na het stoppen van Poppodium
Atak niet de grote verscheidenheid
aan vrijwilligers met kennis, inzicht en
enthousiasme in het werken in de evenementen, culturele producties en culturele activiteiten verloren te laten gaan
en mooie dingen te kunnen betekenen
bestaat er dus vanaf nu Stichting Ssylka. We willen onze bijdrage leveren aan
Twente in het ondersteunen van bestaande initiatieven door het delen van

kennis, de inzet van vrijwilligers op hospitality, techniek en horeca en op den
duur door eigen culturele activiteiten
organiseren. Voor de vrijwilliger in de
cultuursector wil Ssylka het platform
zijn in Twente. Ten
slotte zijn vrijwilligers het hart van de
samenleving.
De leden en bestuur
zijn goed onderlegd
in het organiseren
en meewerken op
culturele activiteiten, evenementen
en festivals. Ssylka vind het belangrijk
dat vrijwilligerswerk positief wordt be-

naderd en dat er geen sprake mag zijn
van arbeidsverdringing. De inzet van
de vrijwilligers varieert van techniek,
horeca tot hospitality en is voornamelijk
bedoeld voor organisaties die niet zonder vrijwilligers hun
activiteiten kunnen
realiseren.

De bijdrage die
de stichting vraagt
voor de inzet voor
de
vrijwilligers
gaat volgens wettelijke
regeling
deels naar de vrijwilliger en deels naar de stichting, die
het besteedt aan trainingen en work-

shops voor de vrijwilligers om kennis
up to date te houden en waar nodig te
verbeteren. Zoals BHV, HACCP, Sociale hygiëne, technische scholing. We
willen vrijwilligers ook in de gelegenheid
stellen dit te kunnen behalen. Organiserende partijen in Enschede Zuid kunnen aangeven welke soort vrijwilligers
ze zoeken. Ssylka zorgt voor planning,
werving, begeleiding en aansturing van
de vrijwilligers die worden ingezet. We
verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers
uit de gehele stad!
Als je geïnteresseerd bent, kan je mailen naar bestuur@ssylka.nl en dan word
je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. We ontmoeten je graag!”

Week van de Amateurkunst van start!
Waar ga jij naar toe? 1 tot en met 9 juni
WAK staat voor ‘Week van de Amateurkunst’. Dit evenement loopt van
1 t/m 9 juni en is van én voor de
inwoners van Enschede. Tijdens
dit evenement laten ruim 100 Enschedese groepen (koren, muziek-,
theater- en dansgroepen, beeldend
kunstenaars, etc.) zien wat voor
leuke dingen zij allemaal doen. Samen zorgen zij voor meer dan 110
activiteiten, verspreid over de hele
stad. Bezoek mooie optredens, volg
interessante workshops, bekijk inspirerende exposities of kom kijken bij
een gezellige open repetitie.
Ook in Stadsdeel Zuid zijn een aantal WAK-onderdelen te vinden. Zo is
er de hele week een expositie van
cursisten van Keramiek Atelier Antoi-

nette. Hun werk is te bewonderen bij
Zorgcentrum De Posten. Wil je helemaal uit je dak gaan? Ga dan naar
Freshtival op 8 en 9 juni. Naast vele
grote artiesten die komen optreden
geeft Basic Grooves nieuw talent uit
de regio een kans om op het podium
te staan.
Kinderen in Zuid kunnen meedoen
met een proefles improvisatietheater. Alles wat je doet verzin je bij
de Improkids ter plekke. Improvisatietheater is een leuke theatervorm
en iedereen kan het. Je hoeft geen
script te leren, te dansen of te zingen.
Wil je bijvoorbeeld graag makkelijker
voor een groep staan, faalplezier
leren en vind je toneelspelen leuk?
Improkids is uniek, leuk én leerzaam!

Op woensdag 5 juni kun je een gratis
les volgen bij de Bomansschool.
Bekijk het volledige programma op
www.wakenschede.nl of haal een
gratis programmakrant op bij het
Stroinkshuis (Het Stroink 64) of Enschede Promotie (Langestraat 41).
Alles is gratis toegankelijk.
Foto: Improkids

Culturele Zondag op 2 juni, met
als thema KleurRijk
Jouw horeca drukwerk online bestellen (of een mooie krant als deze) en net als
door de drukker ‘om de hoek’ met liefde voor het vak gedrukt.
Zonder moeite, zo geregeld bij www.online.vandedrukkerij.nl
En als je wilt ook nog eens de persoonlijke klantenservice.
R Uitstekende kwaliteit

R Voordelig

R Persoonlijk

+31 (0)53 - 4329132 | info@vandedrukkerij.nl | www.vandedrukkerij.nl

2-6-2017 15:07:23

Vers en meer keus

De tweede Culturele Zondag van het jaar
op 2 juni heeft als thema KleurRijk. Wist
je dat er in Enschede 160 nationaliteiten
wonen, werken en studeren?
Zo rijk en vol kleur zijn we als stad. Op
zondag 2 juni tonen kunstenaars, muzikanten en dansers met wortels uit vele
landen hun kunst en cultuur.
Vier Culturele Zondagen in 2019
In 2019 zijn er 4 Culturele Zondagen vol
kunst en cultuur in de gezellige binnenstad
van Enschede. Buiten op podia laten muzikanten van zich horen, een winkel verandert in een pop-up-stage en kunstenaars
tonen hun werk of laten je meedoen met
super leuke DIY workshops. Er valt altijd
iets nieuws te ontdekken op een Culturele
Zondag! En het mooiste is: iedereen is welkom en bijna alles is gratis te bezoeken.
Locatie en tijden
De locatie voor 2 juni is het Ei van Ko, het
Van Loenshof, de Langestraat, de Walstraat en de Pijpenstraat. De Culturele Zondag is van 13.00 uur tot 18.00 uur.

U kunt overal gratis parkeren

Wat verstaan we onder kunst & cultuur
Het programma geeft ruimte aan verschillende kunst- en cultuur-disciplines in een
evenwichtig en kwalitatief goed programma dat aantrekkelijk is voor het publiek om
te bezoeken. Onder kunst en cultuur vallen: muziek, zang, beeldende kunst, dans,
theater, fotografie, film, mode, literatuur,

verhalen vertellen, cultureel erfgoed, architectuur, kunstgeschiedenis. Er is zowel
professionele kunst en cultuur, als amateurkunst en -cultuur, of een combinatie
daarvan.
Enkele tips:
-D
 oe mee met een salsa-, tango- of
flamenco-workshop
- Geniet van een swingende modeshow uit
Curaçao
- Ontdek prachtige kunst van o.a. IJslandse, Griekse, Iraanse, Braziliaanse en
Syrische kunstenaars
-
Ontmoet bijzonder vrouwen tijdens de
SIVE landendag
- Kom luisteren naar verhalen in een intieme huiskamer
- Bezoek het Midden-Oosten bij Concordia met een Turks koor en een Iraanse
kunstenaar
Het hele programma staat op
www.culturelezondagenschede.nl
Foto linksboven: SIVE landendag
Foto linksonder: Elina kind is van de Syrische kunstenaar Elian Rabahia. Hij is
beeldend kunstenaar, geboren in Syrië en
woonachtig in Enschede. Inmiddels is hij
ruim 20 jaar professioneel bezig met schilderen. “Ik ben gespecialiseerd in schilderijen, portretten en iconen met verschillende soorten technieken. Het beeld van het
kind is gemaakt van autokabels.”
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Meer informatie en boeken op
www.escaperoomrutbeek.nl

Prestaties Buurtbemiddeling
groeien harder dan het budget
Buurtbemiddeling is de 1e hulp bij burenruzie. Het aantal
meldingen van burenoverlast is de afgelopen vijf jaar met
maar liefst 40% gestegen (tot 17.000 in 2018), zo blijkt uit
de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Door de stijging in
het aantal zaken loopt buurtbemiddeling steeds vaker tegen de grenzen
van capaciteit en geld aan.

We zijn in het Jaar 1953…
Nederland zat volop in de wederopbouw en in Duitsland waren er tekorten. Zoals aan koffie, thee, sigaretten, roomboter en zout. Met als gevolg dat bewoners van het landelijke grensgebied hun oplossingen
zochten en zo ontstond een verboden handel tussen
de Nederlandse en Duitse inwoners.

Trefpunt Bureau
Herstel,
locatie Helmerzijde

Om de pakkans te verkleinen gebeurde het smokkelen
in de avond en nacht. Werd je gesnapt dan volgde hard
optreden, want de douaniers, commiezen genaamd,
waren erg fanatiek. De smokkelwaar werd afgenomen
en men verdween voor enkele dagen in het kot!

Iedere maandagavond is er een
inloop voor familie en naasten
van mensen met een psychische kwetsbaarheid
Van 18.30–20.00 uur bij Bureau
Herstel Mediant, Broekheurnering 1050.

Ben jij stressbestendig, vindingrijk en graag ‘illegaal’
bezig? Dan ben jij mogelijk de ideale smokkelaar die
succesvol zijn waren de grens over krijgt!

Paashaast
Paashaast
jejenaar
Hubo!
naar Hubo!

Voor € 90,- kun je met een groep van maximaal 7 personen jouw smokkeltour beleven.

U bent van harte welkom!

Dinsdag t/m zondag van 10.00 – 22.00 uur.
Het Rutbeek, Blikkersmaatweg 15, 7546 RJ Enschede

KORTING

*Geldig van 15-04 t/m 21-04-2019. Vraag naar de voorwaarden.

*Geldig van 15-04 t/m 21-04-2019. Vraag naar de voorwaarden.

Meten, maken en monteren aan huis
Buurserstraat 244 - 7544RG Enschede - (053) 477 32 60 - enschede@hubo.nl

Meten, maken en monteren aan huis

2 909999 999976

20%
KORTING
20% naar keuze*.
Op 1 artikel
naar
Opkeuze*.
1 artikel

2 909999 999976

* Deze aanbieding is de
hele maand juni geldig.
Knip uit en kom langs!

Deze stijging komt door de toegenomen populariteit onder bewoners,
woningcorporaties, politie en gemeenten. Bovendien is het tegenwoordig
in veel meer gemeenten beschikbaar. Met name de al langer bestaande organisaties buurtbemiddeling zien de meldingen toenemen, maar
hun budget niet. Dit leidt niet alleen tot meer werk(druk), ook moeten
meer bemiddelaars aangetrokken en opgeleid worden om wachtlijsten te
voorkomen. Met als gevaar dat als buren niet op tijd hun verhaal kunnen
doen, burenruzies sneller escaleren. Hierdoor worden de kosten voor de
samenleving hoger. Terwijl buurtbemiddeling beide kan voorkomen.
Buurtbemiddeling is win-win situatie
De meeste gemeenten en woningcorporaties investeren in deze 1e hulp
bij burenproblemen. In 2018 en de eerste maanden van 2019 startten
maar liefst 55 nieuwe gemeenten hiermee. In totaal bieden 8 van de 10
gemeenten nu buurtbemiddeling aan. Inwoners met burenproblemen
kunnen zelf – en kosteloos - naar buurtbemiddeling stappen. Goed opgeleide, deskundige buurtbemiddelaars gaan met beide buren in gesprek.
Daardoor hebben gemeente, politie en woningcorporaties de handen vrij
om zaken met complexe woonoverlast op te pakken. Een uitstekende
win-win situatie die mogelijk op de langere termijn door structurele financiële tekorten wordt bedreigd.
Blijf duurzaam investeren
Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het CCV: “Tijdens een bemiddelingsgesprek zoeken de buren naar oplossingen voor de ervaren
problemen. Dit zijn oplossingen die standhouden omdat buren ze samen
hebben bedacht. Dat laatste is misschien nog wel belangrijker dan je gelijk krijgen bij een rechter. Ruim 7 van de 10 aangemelde zaken worden
naar tevredenheid van bewoners opgelost.” Het CCV pleit ervoor dat gemeenten en woningcorporaties duurzaam blijven investeren in buurtbemiddeling omdat het veel ellende en andere dure inzet voorkomt.

Ontdekken, maken en beleven
bij het Maker Festival Twente
op 25 en 26 mei
In het weekend van 25 en 26 mei
draait alles om zien, maken, leren,
doen en beleven. Roombeek Cultuurpark wordt weer omgetoverd
tot een walhalla voor iedereen die
geïnteresseerd is in technologie,
innovatie en de maakcultuur. Het
Maker Festival Twente is een belevenis voor jong en oud met de Makersbeurs, de interculturele Food &
Maker Market en The Herd. Deze
rondtrekkende kudde van mechanische dieren maakt ook contact met
het publiek.
De zesde editie van MFT heeft als
thema Metropolis, naar de visionaire
sciencefiction film van Fritz Lang uit
1927. Vandaar dat de programmering een relatie heeft met onderwerpen als de robotisering van arbeid,
digitalisering van de democratie,
verstedelijking en duurzaam wonen.
Dit zijn thema’s die in de bijna honderd jaar oude sciencefiction film al
uitgebreid aan bod kwamen. En in
aansluiting op Metropolis kan je tijdens MFT binnentreden in een stad
met drie stadsdelen. Ieder stadsdeel
heeft een eigen karakter; nieuwe

woonvormen, duurzaam bouwen en
ontspanning.
Ook zijn er natuurlijk allerlei workshops, zoals biokunst, biodesign
en do-it-together biology. Je kunt je
eigen robot kit bouwen of een digitaal hologram kunstwerk maken. In
de biohacking academy leer je hoe
je thuis medicijnen, geurstoffen,
schimmels en andere interessante
biotechnologie kunt maken. En je
kan de chocolate challenge doen of
zelf aan de slag met protoplast.
Maker Festival Twente is een van
de wereldwijde festivals van en voor
inventiviteit, creativiteit en vindingrijkheid waarmee “makers” in de
schijnwerpers worden gezet. Bedrijven, uitvinders, doe-het-zelvers,
ambachtslieden, wetenschappers,
kunstenaars en andere makers komen hun creaties aan het publiek
presenteren.
Vindt u en/of uw kind het leuk om
nader kennis te maken met techniek
kom dan zeker even langs! De toegang is gratis.

Top 3 overlast
In de top drie van aanmeldingen stonden ook in 2018 geluidsoverlast,
pesterijen en ‘buitenproblemen’. Frannie Herder: ‘Dit gaat bijvoorbeeld
over een verkeerd geplaatste schutting of overhangende takken in de
tuin, de rook van een barbecue op het balkon van de buren, of huisdieren
die in de tuin worden uitgelaten.’
Buurtbemiddeling Enschede en het CCV
Bewoners kunnen voor adviezen, inzet buurtbemiddeling en tips terecht
bij Buurtbemiddeling Enschede www.buurtbemiddelingenschede.nl,
mail: info@buurtbemiddelingenschede.nl, telefoon 06-53 34 70 21
Het CCV adviseert bij de start en uitvoering van projecten buurtbemiddeling en heeft de aanpak in beheer.
Meer informatie: www.hetccv.nl/buurtbemiddeling
Vriendelijke groet,
Buurtbemiddeling Enschede

Activiteiten in het Pinksterweekend op 8, 9 en 10 juni
Kunst in het Volkspark is het grootste ééndaagse culturele evenement
in Enschede met gemiddeld zo’n
25.000 bezoekers in het prachtige,
ruime stadspark van Enschede,
dichtbij invalswegen en station gelegen.
Deze editie van Kunst in het Volkspark in Enschede kent meer dan 170
exposerende, internationale kunstenaars, een galerieplein, kunststraat-

je, optredens van het Orkest van het
Oosten, de Nederlandse Reisopera
en het Twents Jeugd Symfonie Orkest. Daarnaast is er live muziek op
het WAK-podium, SISO-podium en
op het Stage X podium. Zoals altijd
is toegang gratis.
Dit jaar is er een gezellig en ruim
horeca aanbod, verspreid door het
hele park. Met speciaalbieren van
Stanislaus Brewskovitch, verschillend keukens van de Twentsche
Foodhall en taartjes en tosti’s van
Stoet. Maar ook Vietnamese loempia’s, frites, koffie en thee, fruit en
churro’s.

De kunstroute KunstenLandschap
Lonneker is
dit jaar met
Pinksteren
op 8, 9 en
10 juni. De route is iedere dag geopend van 11.00 – 17.00 uur.
U kunt starten op de startpunten:
Dorpsplein in Lonneker en TETEM
en de Museumfabriek op het Roombeek/Enschede.
Deelname aan de route kost € 6,voor de eerste persoon inclusief ca-

talogus. Voor iedere tweede, derde,
enz. zijn de kosten €4,- per persoon.
Kinderen onder de 18 zijn gratis.
Een losse catalogus is €2,-.
Kaartjes zijn ook nu al te koop bij
Concordia aan de Langestraat.
Dit kunstevenement is een driedaagse expositie in het fraaie landschap rond Lonneker en is verbonden met het culturele hart van het
Roombeek.
Voor meer actuele informatie zie
onze website en Facebookpagina.
www.kunstenlandschap.nl

Bloemschikavond in de kas
van het Helmgras

Samen met de dienst geestelijke verzorging en
de bloemendienst van de OGH organiseren wij
weer op dinsdag 4 juni een bloemschikavond op
het Helmgras. De bloemen mogen we dan plukken uit de tuinen, deze gaan wij dan verwerken in een mooi bloemstuk.
U hoeft geen ervaring te hebben want er zijn dames van de bloemengroep OGH aanwezig om u enkele tips te geven.
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden en iedereen is van harte
welkom.
Het belooft zeker weer een leuke en gezellige avond te worden.
Graag zien we u op dinsdag 4 juni om 19.00 uur bij de receptie van het
Mediant.
Namens Anneke Kempers, Bob Wijnbergen en Herma ter Stege

Koninklijke onderscheiding
voor Klaas Hessels

De OGH heeft vorig jaar het initiatief genomen voor de aanvraag van
een lintje voor Klaas. Hiervoor werden verschillende organisaties aangeschreven met de vraag mee te werken en Klaas aan te bevelen voor
deze koninklijke onderscheiding. En het is gelukt! Op 26 april mocht
Klaas het lintje ontvangen uit handen van de burgemeester.
Klaas Hessels is jarenlang penningmeester geweest van de OGH. Ook
organiseerde hij vele jaren de OGH-uitstapjes.

BIJENHOEK Participatie, Educatie en
Ontmoeting

De Bijenhoek is een initiatief van de gemeente (stadsdeelbeheer) i.s.m. basisschool de
Wielerbaan. Het doel is om vooral de jeugd, maar ook andere wijkbewoners kennis te laten
maken met het vorm geven van wat groeit en bloeit.
Het is duidelijk dat de school vooral het onderdeel ‘educatie’ voor haar rekening neemt.
Eén bewoner, is zeer actief en heeft met behulp van de wijkbeheerder en enkele vrijwilligers, inmiddels de ‘boel’ weer wat op orde (opgeruimd). Er is grond beschikbaar die
bemest kan worden en er kan een heuse moestuin worden ontwikkeld. We zien dat er wat
bloeit in de Bijenhoek. Ook de oogst van wat er is gezaaid door leerlingen van de Wielerbaan wordt zichtbaar. Daarnaast meldt Iemker Henk dat er over een paar weken de eerste
‘honingslinger’ te verwachten is.
Vanuit Montessorischool Wielerbaan hebben Directrice en docent aangegeven het onderdeel educatie voor hun rekening te willen nemen. Leon Haghuis (bewoner Helmerhoek),
heeft een coördinerende rol m.b.t. beheer van de moestuin. Hiermee kan participatie meer
vorm gaan krijgen. Wijkbeheerder André Hardiek is in zijn functie verantwoordelijk is voor
het stuk grond waarop de Bijenhoek vorm gaat krijgen. Hij heeft een faciliterende en stimulerende rol in de ontwikkeling van de Bijenhoek. Bertus Siemerink (netwerkcoach SVEN)
is vooral procesbegeleider en zal een aanjaagfunctie hebben om bovenstaande meer
vorm te geven. Waarmee in de toekomst ook ontmoeting meer plaats gaat vinden in De
Bijenhoek.
Openingstijden
We willen dat de Bijenhoek bezocht kan worden op momenten dat er gewerkt wordt of er
gericht informatie gegeven kan worden. Vooralsnog wordt de Bijenhoek opengesteld op
de vrijdagmiddag even weken van 13.00 uur tot 14.30uur. Daarnaast is de Bijenhoek elke
donderdag van 18.30u tot 19.30u open.
Bertus Siemerink zal als procesbegeleider ook werven voor vrijwilligers m.b.t. het onderdeel ‘ontmoeting’, zodat de Bijenhoek in de toekomst vaker kan worden bezocht.
Als u op www.youtube.com zoekt naar Helmerhoeknieuws HHN dan ziet u het bijbehorende filmpje.
Foto: Boven van links naar rechts: Leon Haghuis (regiehouder Moestuin), Klaas Lasche
(vrijwilliger moestuin) Gilbert Schierboom (regiehouder Educatie > Wielerbaan).
Onder van links naar rechts: Henk van der Ley (Iemker) en Efrim Ergun (vrijwilliger moestuin en bakken voor educatie)

K i nder p a g i n a
de Stroinkslander

Mei 2019

obs Het Vastert

Vastertlanden 167, 7542 LR Enschede, www.obsvastert.nl, tel: 053-478 38 18, mail: info@obsvastert.nl

Een fijne school maken we samen!
OBS Het Vastert is een openbare basisschool en hoort bij Stichting Consent. Het
enthousiaste team van OBS Het Vastert
biedt kinderen de kans zich optimaal te
kunnen ontwikkelen. Een fijne schooltijd
maken wij samen. Wij doen dat door een
veilige schoolomgeving te creëren, waarin
wij zuinig zijn op onze spullen en respect
hebben voor elkaar.

PBS

Op OBS Het Vastert leren we kinderen
wat goed en gewenst gedrag is. We doen
dat met het systeem van PBS (positive
behaviour support). Wanneer goed gedrag lukt, kunnen de kinderen hiervoor
een complimuntje verdienen. Het sparen
van complimuntjes levert na een tijdje een
groepsbeloning op die de kinderen samen
met de leerkracht bepalen. Dit kan bijvoorbeeld cakejes bakken zijn of een filmpje op
Youtube kijken.

Nieuw schoolplein

Ook vinden de kinderen het fantastisch
om als beloning een half uur extra op het
nieuwe schoolplein te spelen. Het nieuwe
schoolplein is op 19 april feestelijk met een
confettikanon geopend. De kinderen van
het kidsteam hebben een gaaf ontwerp
voor het nieuwe schoolplein gemaakt. Dit
mocht in iedere geval niet ontbreken:
• voetbalveld met kunstgras
• gaaf nieuw speeltoestel
• schommel
• vogelnestschommel
• nieuwe duikelstangen
• tafeltennistafel
• klimbomen

Ondanks de regen toch een geslaagde kwartfinale Cruyff Court
Op woensdag 8 mei vond in stadsdeel Zuid de landelijke kwartfinale van
het Cruyff Court 6 vs 6 plaats. De kwartfinale werd georganiseerd door
de buurtsportcoaches Jeroen Geerink en Charbel Botros van Sportaal.
Door de regen werd uitgeweken naar de sportzaal Helmerhoek.

Om het nieuwe speeltoestel te kunnen
aanschaffen is er een sponsorloop en
sponzenloop gehouden waarbij maar liefst
6.500 euro is opgehaald. Alle wensen van
de kinderen zijn in vervulling gegaan. We
zijn supertrots op ons nieuwe schoolplein
en u bent van harte welkom om een kijkje
te komen nemen bij ons op school!

De grote winnaars van het toernooi waren bij de jongens het team uit
Hoogeveen en bij de meisjes het team uit Hengelo. Zij hebben zich gekwalificeerd voor de landelijke halve finale in Zwolle. Daarnaast ontvingen de jongens uit Almelo en de meisjes uit Hoogeveen de Respect
Award. Deze prijs geeft ook recht op kwalificatie voor dezelfde halve
finale in Zwolle.

Namens het team van OBS Het Vastert

Foto: Quinten en drie klasgenoten van De Wielerbaan die voor de film de
spinazie water geven

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
in de brievenbus gooien.
• Wanneer u de krant niet ontvangt kunt een mail sturen naar info@bbproductions.nl. Of haal hem
op bij het winkelcentrum.
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Alles voor het buitenleven

ADRESSENLIJST
ADRESSENLIJST

Na een lange winter is het altijd genieten als het voorjaar aanbreekt. De zon laat zich vaker
zien, de bloemen en planten gaan bloeien en u bent ongetwijfeld vaker buiten te vinden.
Het is in het voorjaar heel belangrijk uw huid goed te beschermen tegen de zon. Niet alleen
tegen verbranden, maar ook tegen het ontstaan van pigmentvlekken. Door de startende bloei
van planten, bomen en bloemen kunt u bovendien last krijgen van hooikoorts.

Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 47612982

Kleine ongemakken, zo opgelost

Winkelvereniging Stroinkslanden
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220

In het voorjaar vliegen de pollen massaal door de lucht. Wij hebben diverse producten om
het ongemak hiervan te verminderen. Bent u graag buiten, bijvoorbeeld in het bos? Dan beschermt u zichzelf tegen teken met de producten van Care Plus. Heeft u zich buiten bezeerd
en is uw huid beschadigd? Dan hebben we de producten van Hansaplast voor u!

Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460

Bescherm uw huid

Het is natuurlijk heel verleidelijk om volop van de zon te genieten, nu deze zich na de winter
weer laat zien. Wat veel mensen helaas niet beseffen, is dat de huid juist nu extra bescherming
nodig heeft. De relatief bleke huid is extra gevoelig voor schadelijke UV-straling.

Wijkagent (Stroinkhuis)
Nihat Kösk
Tel. 053 4757460

Tips voor verstandig genieten in de zon

TMZ Wijkkamer Stroinkhuis
Het Stroink 64

In de lente is de zon al fel en uw huid nog licht en kwetsbaar. Het is daarom extra belangrijk om
uw huid goed te blijven hydrateren en te beschermen met een verzorgende crème met SPF.
U kunt de huid extra beschermen door het dragen van kleding en een zonnebril. Laat de huid
langzaam weer wennen aan de zon. Tot slot blijft de huid in optimale conditie als u voldoende
water blijft drinken.

HUISARTSEN
• Huispraktijk de Roo
Veldhoflanden 87
Tel. 053 4768992
• J.G. Knobben
Veldhoflanden 93
Tel. 053 4773881
• Huisartsenpraktijk Saado
Veldhoflanden 88
Tel. 053 4763643

TANDARTSEN
• Tandartspraktijk SB Brager BV
Veldhoflanden 89-91
Tel. 053 4768191
APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577

*Korting geldt op hele assortiment van Vichy. Geldig t/m 31 mei 2019.

FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, 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

SCOUTING
• Vaandrig Leppink Groep
Erve ’t Stroink
Stroinksweg 83-85
Enschede(-zuid)
www.vaandrigleppinkgroep.nl
Vereniging van Advies Associés
Wolferlanden 32
WIlt u ook in de adressenlijst laat ons dat
dan even weten via
info@bbproductions.nl

de Stroinkslander

De Haan kraait

column van Bert de Haan - mei 2019

Paardenkracht bij mens en dier

Kent u hem nog, die mooie schoolplaat van een boerenerf met duiven, kippen, spelende
kinderen, een span paarden en een zorgvuldig opgetaste hooimijt. De paarden zijn net terug
van het hooiland. Briesend en snuivend hebben ze met al hun krachten de wagen naar de
boerderij gebracht. Het lijkt haast een sprookje zoals ze daar samen zwoegen en zweten. Maar
dat geldt slechts voor die ene. De ander beduvelt de zaak, hij gooit weliswaar met grote gebaren zijn lichaam naar links
en naar rechts, maar het resultaat is amper merkbaar. De ander moet het werk doen, hij maakt er een potje van. Waarom doet de ander er niks aan, waarom laat hij zich zo te pakken nemen door zijn maat? Dat is heel eenvoudig; wanneer

Primera Kroezen teruggekeerd op
haar vertrouwde plek
Ruim een maand na de heropening van Etos heeft eind april jl. ook Primera
Kroezen een prachtige nieuwe winkel geopend. Vorig jaar december moest Primera noodgedwongen tijdelijk verhuizen vanwege asbestsaneringswerkzaamheden. Vijf maanden later is de zaak gelukkig weer terug op haar vertrouwde
plekje in Het Stroink: pal tegenover Gastrovino Vaneker en Keurslager Elzinga.
De verbouwing van Primera maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de
feitelijke herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum. Hierbij wordt het
winkelcentrum volledig gerenoveerd en verduurzaamd, krijgt het twee royale
nieuwe hoofdentrees met rieten daken en zal het worden uitgebreid met een
moderne Aldi van ruim 1.500 m2.
“Keihard gewerkt”
Het was volgens mede-eigenaar Kees Kroezen van Primera eind vorig jaar wel
even slikken toen hij en zijn vrouw – nota bene in de drukste maand van het jaar
– op donderdag na Sinterklaas te horen kregen dat ze acuut de deuren van hun
zaak moest sluiten. Kees Kroezen: “We hebben toen keihard gewerkt en twee
nachten doorgehaald om op zaterdagochtend – slechts 36 uur later dus – in de
voormalige Blokker een tijdelijke winkel te kunnen openen. Vervolgens is alles
op alles gezet om onze winkelruimte te saneren en volledig te vernieuwen.”
Net als Etos heeft ook Primera Kroezen een stijlvolle nieuwe verhoogde winkelpui van antracietgrijs gemoffeld aluminium gekregen. Kees Kroezen: “Dat ziet er
echt super uit! Maar ook binnen hebben we het grondig aangepakt. Het interieur
is bijvoorbeeld compleet vernieuwd en helemaal up-to-date gebracht, zodat we
het hele assortiment beter en overzichtelijker kunnen presenteren. Daarnaast
hebben we ook aandacht besteed aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door de hele
winkel te voorzien van energiezuinige ledverlichting.”

Positief vooruit kijken
Nu de verbouwing achter de rug is, kijkt Kees Kroezen het liefst alleen nog vooruit. “Onze klanten reageren zonder uitzondering heel positief op onze nieuwe
winkel en ook mijn vrouw – die de zaak samen met onze medewerkers runt – is
heel blij. En tja, als zij blij is, ben ik het natuurlijk ook. We hebben een hectische
periode achter de rug, maar nu is het: “Volle kracht vooruit!”
Volgende fase
Achter de schermen wordt ondertussen hard gewerkt aan de voorbereidingen
van de volgende fasen van de verbouwings- en uitbreidingswerkzaamheden.
Ook de overige winkels in het winkelcentrum krijgen gefaseerd een nieuwe pui,
wat de ondernemers direct de kans geeft om hun winkelconcept aan te passen.
Omvang project
De herontwikkeling van winkelcentrum Het Stroink omvat onder meer het:
• uitbreiden van het winkeloppervlak van circa 4.200 m2 tot 5.750 m2;
• toevoegen van een tweede supermarkt (discounter Aldi – circa 1.500 m2);
• versterken van de branchering en het verzorgingsgebied door vergroting van
de variatie in het winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen en versspecialiteiten;
• verduurzamen en moderniseren van het gebouw (exterieur én interieur);
• verbeteren van de zichtbaarheid van de entrees;
• herinrichten van het openbaar gebied, oplossen van verkeersknelpunten;
• verruimen van de parkeercapaciteit.

het er echt op aan komt zal zijn maat in volle glorie naast hem komen en zijn kracht inzetten zoals het hoort. De ander
kan altijd op hem rekenen, zo gaat dat bij vrienden. De schrijver Koos van Zomeren publiceerde een indrukwekkende serie
boeken over de natuur, over mens en dier en hoe ze elkaar kunnen versterken.
Over paarden schreef hij o.a.: ‘de ingespannen paarden stapvoets, zij aan zij, zo raadselachtig aan elkaar gehecht’.

Colofon

De wijkkrant verschijnt elke derde hele
week van de maand, in een oplage van
5000
Uitgave:
Uitgever, hoofdredactie, interviews en
advertenties: Bert Bennink, tel. 06 26 90
05 87, info@bbproductions.nl
Vormgeving, interviews en advertenties: 
Jet Broekstra

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Jet
Broekstra, Julian Atienzar

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 5 juni 2019

Afhaalpunten wijkkranten:
Wijkcentrum ‘t Stroink, WC Stroinkslanden, Primera, Servicecentrum Zuid,

De volgende krant verschijnt op:
donderdag 20 juni 2019

Klachten betreffende verspreiding:
Twente Huis aan Huis via telefoon: 0743030271 of email: contact@brinkpraat.nl
o.v.v. straat en huisnummer

Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.stroinkslanden.nl
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Uitbreiding assortiment
Primera Kroezen biedt als vanouds een gevarieerd aanbod van producten en
diensten, zoals boeken, tijdschriften en dagbladen, wenskaarten en postzegels,
tabak, beltegoed, cadeaukaarten, tickets, kantoorartikelen en inktcartridges.
Ook kun je er terecht voor de Staatsloterij en de Lotto en vind je er een PostNL
pakketpunt en een professionele pasfotoservice. Maar ondernemend als ze zijn,
hebben Kees en Annet Kroezen de verbouwing meteen aangegrepen om het
aanbod nog wat te verbreden met een aantrekkelijk assortiment giftartikelen. Ofwel: leuke en betaalbare cadeautjes voor elke gelegenheid. Dat maakt Primera
Kroezen aantrekkelijker dan ooit.

PRIKPOSTEN
• Prikpost Medlon Broekheurnerborch
Rechterveldbrink 1
Tel. 088 4633566

DIERENARTS
• Dierenartsen Frowijn en Vermeulen
Zunabrink 202
Tel. 053 4780520

Mei 2019

Nieuwe winkelpui met entree van Primera Kroezen

- vervolg van pagina 1 Het bedrijf had ook een eigen kolenertsbreker. Platvoet kocht heel grote brokken kolenerts in, die dan op het bedrijf werden gebroken. Het resultaat was
antraciet van verschillende afmetingen, nootjes 3, 4 en 5.
Sonna heeft ook de luchtvervuiling boven Enschede goed in beeld gebracht.
Op dit paneel komen een aantal persoonlijke verhaallijnen bij elkaar. Ook
beeldend kunstenaar Sonna Krom heeft nostalgische herinneringen bij dit
paneel. Haar opa, Theo Schoonderwoerd, heeft ooit de reclametekst op de
loods van Platvoet geschilderd en ook heeft hij een schilderij gemaakt van
het bedrijf van Platvoet. De moeder van Sonna heeft samen met haar oom in
de Tweede Wereldoorlog op spoor Zuid kolen gesprokkeld, soms oogluikend
toegestaan door een Duitse soldaat die het terrein moest bewaken.
Ook is er een connectie tussen Platvoet sr. en Kollenhof sr. Zij hadden zakelijke contacten. Door de totstandkoming van dit kunstwerk zijn er weer
vriendschappelijke contacten ontstaan tussen hun zonen Platvoet jr. en mij,
Kollenhof jr. Voor advies en informatie over het station Zuid heb ik vaak Albert
Platvoet geraadpleegd die, in de kelder van de winkel Pipelines in de Pijpenstraat in Enschede, een modelspoorbaan heeft gebouwd van station Zuid.
De juiste plek als je iets wil weten over het Zuiderspoor. De modelspoorbaan
van Albert Platvoet is onlangs (september 2018) verhuisd naar een loods op
het terrein van station Boekelo.
Sonna en ik hebben elkaar toevallig ontmoet. Bij de jaarlijkse manifestatie
van ‘Kunst in het Volkspark’ was ik op zoek naar een beeldend kunstenaar
die mijn ideeën wilde/kon realiseren. Op advies van twee heren, die ik tijdens
zoektocht ontmoette, werd ik doorverwezen naar Sonna.
Sonna is gespecialiseerd in het maken van grote muurschilderingen en net als
ik erg geïnteresseerd in de geschiedenis van Enschede. Uit het voorgaande
blijkt dat de opa van Sonna, Theo Schoonderwoerd, contact had met Platvoet
sr. En dat Sonna Krom ook weer contact had met Platvoet jr. Hoe toevallig
kan het zijn.
Prominent
afgebeeld
is de 2e versie van de
Wethouder Nijkampbrug,
eens een hobbel in de
Enschedese Varviksingel, die over het spoor
liep. De 1e versie was
een idee van burgemeester Edo Bergsma, die in
De in de 2e wereldoorlog vernielde 1e Wethouder
1907 besloot om voor de
Nijkampbrug.
ontsluiting van de stad
een singelring aan te leggen. Pas op 31 mei 1931
werd de brug in gebruik genomen en op 1 april 1945 werd deze door een
bombardement vernield. De bouw van de 2e versie begon in 1952 en de brug
werd op 5 mei 1959 in gebruik genomen.
Maar ook deze brug is een niet al te lang leven beschoren. Na de ruiming van
de rails in 1975 worden plannen gemaakt om over het voormalige tracé een
invalsweg aan te leggen. Uiteindelijk wordt besloten op de plek van de brug
een kruising aan te leggen. De brug wordt in 1999 gesloopt.
Na de Tweede Wereldoorlog werden één keer
zeepkistenraces
gehouden op de oprit van
de vernielde spoorbrug
Zuid. Gestart werd op het
hoogste punt van de oprit
op een gebouwde houten
helling, aan de kant van
de Gertfertsingel.
Ook in beeld zijn twee
gashouders van de 2e
gasfabriek van Enschede. De 1e gasfabriek
stond aan de Zuiderhagen, daar waar nu het
Holland Casino staat. De
2e gasfabriek is in 1902
gebouwd in de nabijheid
van de spoorlijnen. Voor
de productie van gas zijn
2e gasfabriek aan de Gasfabriekstraat.
veel kolen nodig. In een
gasfabriek wordt door
middel van verhitting zonder zuurstof steenkoolgas verkregen. Dit gas, ook
wel stadsgas of lichtgas genoemd, wordt gebruikt om op te koken en vroeger
ook voor straatverlichting. Het residu, cokes, kan als brandstof gebruikt worden.
Vanaf 1919 wordt gas voor de straatverlichting langzaam vervangen door
elektriciteit. Als er in 1958 aardgas in de Twentse bodem wordt gevonden,
stopt de productie van het steenkoolgas. In 1966 wordt de 2e gasfabriek afgebroken.						
Bert Kollenhof
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