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Nieuwe column over het Smileyveld

Verbouwing en uitbreiding van
winkelcentrum Het Stroink gestart
Na een intensieve voorbereidingsperiode is de grootschalige
verbouwing en uitbreiding van winkelcentrum Het Stroink aan de
Veldhoflanden vorige week goed op stoom gekomen. In de komende
tien maanden zal Het Stroink in een aantal stappen volledig worden
getransformeerd tot een aantrekkelijk, eigentijds en toekomstbestendig wijkwinkelcentrum voor heel Stroinkslanden.
Voorbereidende werkzaamheden
Natuurlijk was al enige tijd te merken dat er ‘iets’ stond te gebeuren.
Afgelopen voorjaar ondergingen de
winkels van Etos en Primera bijvoorbeeld al een volledige metamorfose,
al behoorde dit volgens WP Retail
Invest – de eigenaar van het winkelcentrum – nog tot de voorbereidende werkzaamheden. Ook van de realisatie van openbare toiletruimten
nabij de voormalige vestiging van
Blokker – een nieuwe voorziening
voor Het Stroink – merkten bezoekers van het winkelcentrum nog niet
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De regenboog wint eerste prijs
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De geschiedenis van Enschede
paneel 5: Katoenspinnerij Jannink
Een beeld van Katoenspinnerij Gerhard Jannink aan de Haaksbergerstraat eind 1940.
De drie schoorsteenpijpen zijn van
links naar rechts van de textielfabrieken: J.F Scholten en Zonen, Servos
en Gerhard Jannink en Zonen. Katoenspinnerij Jannink sloot in 1967.
Het gebouw is behouden gebleven
en nu in gebruik als appartementencomplex en herbergt nu ook diverse
zorginstellingen.

zo heel veel. Met de werkzaamheden die nu in het verschiet liggen, is
werken ‘achter de schermen’ er echter niet meer bij.
Verbouwen en uitbreiden in vijf
stappen
Om de bedrijvigheid in het winkelcentrum zo min mogelijk te verstoren, zijn de verbouwings- en uitbreidingswerkzaamheden opgedeeld in
vijf fasen (zie afbeelding). Verloopt
alles volgens planning, dan wordt
fase D als laatste opgeleverd om
omstreeks eind juli 2020.
lees verder op pagina 2

Een verkeerssituatie rond 1960.
Zodra de fabrieken uitgingen, ontstond er in de binnenstad een enorme verkeersdrukte. Hier drommen
fietsers zich samen op het toen
belangrijkste
verkeersknooppunt
van Enschede. Links De Heurne,
de vroegere Oldenzaalsestraat en
dan aan de bovenzijde De Klomp
met aan de linkerzijde het pand van
Van Haren en aan de rechterzijde
de Hema. Rechts de Kalanderstraat
en op de voorgrond de Langestraat,
met rechts Magazine de Paris.
Veel fietsende fabrieksarbeiders,
allemaal netjes opgesteld binnen
de lijntjes en een enkele auto. Dit
kruispunt was het eerste kruispunt
in Enschede dat geregeld werd door
verkeerslichten.
Sonna in actie

(*) Planning onder voorbehoud van weersomstandigheden
en eventuele andere externe factoren.

Dit weekend:
Halloween bij Smileyveld ‘t Stroink
25 en 26 oktober, zie pagina 11
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VOLG ONS OOK OP

De 3e gezamenlijke trainingstocht
Biking4Jim

/profilebroeksema

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.
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
✓ Vakbekwaam personeel
✓

Bekende A-merken

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

Op zondag 6 oktober ’s ochtends om half negen verzamelden zeven deelnemers en de Traffic Security Verkeersregelaars bij Nico Dassen om de 3e gezamenlijke trainingstocht te rijden.
“Dit alles doen we om de sponsortocht in mei 2020 te kunnen volbrengen, zie:
www.biking4jim.nl. Na het doornemen van de route vertrokken we onder begeleiding van Traffic security en onze verzorgende buddy’s aan de 75 kilometertocht.
Deze dag ging het om het afleggen van de afstand in plaats van de beklimmingen,
maar daarvan hadden we er wel een paar. Veilig oversteken ging onder begeleiding van de Traffic Security Verkeersregelaars, waardoor we het fietstempo zoveel
mogelijk constant konden houden en de energie konden gebruiken van het telkens
aanzetten. Bij terugkomst waren er pannenkoeken, gebakken door een paar sympathiserende bewoners uit het wooncomplex. De zadel- en spierpijn waren de
volgende dag de herinneringen aan deze gezellige sportieve tocht.”
Nog een leuk bericht is dat een bewoner in het wooncomplex van Nico een winkelwagen vol statiegeldflessen heeft gespaard waarmee ze bij de flessenautomaat
€ 12,50 konden ophalen voor op de sponsorrekening Biking4Jim.

- vervolg van pagina 1 -

Verbouwing en uitbreiding van winkelcentrum Het Stroink gestart
Fase A
De eerste fase van het project omvat de herontwikkeling van de voormalige winkelruimte van Blokker, de
bouw van nieuwe winkelruimte en
de realisatie van een fraaie nieuwe
entree met een hoge rietgedekte
kap. Ook zal de dakbedekking worden vernieuwd.
Fase B
Achter de winkels van Keurslager
Elzinga, Wijnhandel Slijterij Le Tonneau en Poelierderij Van der Kooi is
de aannemer inmiddels begonnen
met de eerste feitelijke uitbreiding
van het winkelcentrum.
Fase C
Begin volgend jaar staat de vernieuwing van het middelste deel van
de winkelpassage op de planning.
Daarbij zullen onder meer de schuine kap, de plafonds en de tegelvloer
worden vervangen.
Fase D
Misschien wel de opvallendste ingreep – en daarmee ook de grootste klus – is gepland op de zuidoosthoek van het winkelcentrum.
Hier zal begin januari volgend jaar
namelijk worden begonnen met de
aanbouw van een forse winkelruimte voor de nieuwe Aldi supermarkt.
Fase E
Een aantal weken later zal ook worden begonnen met de herontwikkeling van de noordhoek van het gebouw. Dit projectonderdeel omvat
onder meer de sloop van de zijpassage, de bouw van nieuwe winkel7 een nieuwe
ruimte én de bouw van
entree naast Albert Heijn.

winkelcentrum te kunnen waarborgen, worden ook deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd (zie afbeelding). Naar verwachting zal het
werk aan de infravoorzieningen vóór
1 maart 2020 klaar zijn.
Herinrichten openbaar gebied
Illustratief voor de totale vernieuwing van Het Stroink is de grondige vernieuwing en herinrichting van
het openbaar gebied. Hieronder valt
onder meer het creëren van extra
parkeerplaatsen in het groen, het
aanleggen van twee voorpleinen
bij de nieuwe entrees, het bestraten van rijbanen, het installeren van
straatverlichting en het aanbrengen
van nieuwe bomen en beplanting.
Infra-aannemer NTP uit Enschede
zal hiermee starten zodra de eerste
fasen van de infrawerkzaamheden
zijn afgerond. Een aantal maanden
geleden is er al een flink aantal bomen gekapt om plaats te maken
voor een flink aantal extra parkeerplaatsen.

Verleggen kabels en leidingen
Rondom het winkelcentrum liggen
allerlei
kabels en (hoofd)leidingen
2
van nutsvoorzieningen in de grond,
onder meer voor gas, water en elektra. Om de uitbreiding van het gebouw mogelijk te maken, moet een
deel van deze kabels en leidingen
worden verlegd. Afgelopen week is
de firma Siers uit Oldenzaal hiermee
begonnen in opdracht van de gemeente Enschede en de nutsbedrijven. Om de bereikbaarheid van het

t/m week

1

42-2019

43-2019

2

44-2019

45-2019

3

46-2019

48-2019

4

49-2019

51-2019

5

02-2020

04-2020

6

05-2020

07-2020

7

08-2020

09-2020

(*) Planning onder voorbehoud van
(*) Planning onder voorbehoud van
weersomstandigheden
weersomstandigheden
en
eventuele
en eventuele andere externe factoren.
andere externe factoren.

Wist u dat er in Stroinkslanden een tandarts is die je kan helpen als je bang
bent voor de tandarts? Tandarts Stefan Brager is daarin gespecialiseerd.
Hij heeft jarenlang in het ziekenhuis MST gewerkt bij de afdeling Bijzondere
Tandheelkunde.
Enkele jaren geleden heeft Stefan Brager de praktijk in het medisch centrum
Stroinkslanden overgenomen. In 2016 is alles verbouwd en vernieuwd. De
praktijk is rolstoeltoegankelijk en kunt er gratis voor de deur parkeren. In de
praktijk werken tandarts Stefan Brager en Ṣtefania Nitsu. Daarnaast werken
ook een mondhygiëniste, preventie- en tandartsassistentes in de praktijk.
“U kunt bij ons terecht voor reguliere controles en het vullen van gaatjes,
maar ook voor cosmetische behandelingen als tanden bleken en het plaatsen van facings, kroon en brugwerk. Kortom bij ons gaat u altijd met een
stralende glimlach de deur uit!”
De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend. Kom eens langs voor een
afspraak of advies. Voor meer informatie of om u in te schrijven kunt u ook
terecht op: www.tandartspraktijkbrager.nl of neem telefonisch contact met
ons op telefoonummer: 053-476 81 91.

Ingezonden brieven
Wilt u iets leuks, vervelends, actueels, bijzonders of dringends over de wijk kwijt?
Mist u een puzzel of een recept? Of iets anders? Stuur een ingezonden brief
naar de uitgever van de Stroinkslander en misschien wordt hij wel geplaatst in de
Stroinkslander: info@bbproductions.nl. We lezen in ieder geval alles! Kritiek en/
of complimenten over de Stroinkslander mogen natuurlijk ook.

Werken in de wijk
Mogen wij u voorstellen aan Stasiu Kasper? Stasiu is Art Brut kunstenaar.
Hij heeft al regelmatig geëxposeerd, o.a. bij bijvoorbeeld het Tankstation Cultureel Vulpunt aan de Deurningerstraat. Ook doet hij trouw mee aan de Art
Brut Biënnale in Hengelo. Stasiu beeldt in zijn werk zijn leven en zijn emoties
uit in demonen, zoals u hieronder op de foto kunt zien. In de volgende krant
kunt u een uitgebreid interview met Stasiu lezen en zullen we u meer vertellen over Art Brut. Houdt voor meer informatie de krant de komende maand
goed in de gaten.
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Planning
infrawerkzaamheden(*)
van week

Welkom bij Tandartspraktijk Brager

Mogelijke overlast
Vanzelfsprekend doen alle betrokken partijen hun uiterste best om
overlast als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.
Heeft u toch een klacht óf heeft u een tip hoe het beter kan? Stuur dan
gerust een e-mail naar projectleider Peter van Stipdonk van Montón
Projectmanagement: stipdonk@montonprojectmanagement.nl.

Volgende maand in deze krant
In de volgende editie van De Stroinkslander verschijnt een uitgebreid
artikel met meer informatie en achtergronden over de verbouwing en
uitbreiding van Het Stroink. Mis het niet!
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Zo blijft u op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen? Kijk dan
regelmatig op de projectwebsite van WP Retail Invest:
www.winkelcentrumhetstroink.nl
In en rond het winkelcentrum zult u bovendien indien nodig worden geïnformeerd door middel van posters en/of bewegwijzering. En ook deze
krant zal regelmatig berichten over de voortgang van de werkzaamheden.

Voorbehoud
Het spreekt voor zich dat bij dit project betrokken aannemers bij de uitvoering van hun werk soms afhankelijk zijn van andere partijen. Ook
speelt – zeker bij de buitenwerkzaamheden – het weer de komende
maanden een belangrijke rol. Kunnen bepaalde werkzaamheden door
slecht weer niet worden uitgevoerd,
dan zal de planning doorschuiven.
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Column
Smileyveld Stroinkslanden
Lang zullen we leven…

Hoera!! We zijn genomineerd voor
de Vrijwilligersprijs 2019. We voelen ons enorm vereerd en we zijn
dankbaar voor de nominatie. Wij van
Smileyveld Stroïnkslanden doen alles
met liefde en heel veel plezier. Maar
deze nominatie voelt toch als een
kroon op ons werk. Zeker omdat we
door andere mensen zijn voorgedragen. Wat wil je nog meer?
Er zijn nu vijf organisaties genomineerd. Eigenlijk verdient iedereen
het om te winnen. We helpen allemaal andere mensen in onze omgeving om samen een fijner leven
te hebben. De organisatie zegt over
ons: “Stichting Smiley Stroïnkslanden
is verantwoordelijk voor de nodige
activiteiten voor jong en oud en zorgt
ervoor dat elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag kinderen
kosteloos onder begeleiding kunnen
spelen met de spullen van de uitleen.
Smiley Stroïnkslanden is van, voor en
door bewoners. Met een minimum
aan mogelijkheden zorgen zij dat
veel buurkinderen toch elke dag in
een veilige omgeving kunnen spelen
en bewegen!”
Nu mogen de inwoners van Enschede stemmen op hun favoriet. Op 7
december zal tijdens de Nationale
Vrijwilligersdag de winnaar bekend
worden gemaakt. Wil je ons helpen
winnen? Breng dan nu je stem uit.
Op onze facebookpagina vind je de
link. En nu duimen maar!
Gelukkig hebben we tot 7 december
geen tijd om van de spanning te gaan
duimen draaien. We zijn namelijk

heel druk met de voorbereidingen
voor Halloween. Daar maken we samen met de wijk één groot feest van.
Ook dit jaar hebben we twee activiteiten. Op vrijdagavond 25 oktober is
er een spooktocht door de wijk voor
kinderen tot 12 jaar. Komen jullie ook
kijken? We gaan met z’n allen een
nieuwe route lopen door de B- en
H-landen. Wie weet wat we onderweg tegenkomen? Er hebben al heel
wat spoken, heksen en zombies op
Facebook laten weten dat ze geïnteresseerd zijn… Ook zullen er veel
huizen versierd zijn en die doen ook
mee aan de speurtocht. Hoe? Dat
blijft nog even geheim. Het Stroinkshuis en het Noaberhuus doen mee,
dus het wordt één groot feest.
Op zaterdag 26 oktober zijn dan de
kinderen van 12 jaar en ouder aan de
beurt. In het bos gaan we dan samen
een horrortocht doen. Maar wat er
zich in dat bos schuil houdt, weten
we niet, dus wie durft?
Om alvast in de sfeer te komen,
hebben we ook een kleurwedstrijd.
Op onze Facebookpagina kun je de
kleurplaat downloaden. Je kunt ook
gewoon een kleurplaat bij ons ophalen. De mooiste kleurplaat krijgt een
leuke prijs en wordt op Facebook gedeeld.
Dus komt het zien… als je durft…
(Maar vergeet niet om je op tijd aan
te melden via spooktochtsmiley@
gmail.com of horrortochtsmiley@
gmail.com)
Tot ziens bij Smiley Stroinkslanden!

Oktober 2019 voor heel
nieuws

de Stroinkslander

EnschedeZuid
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www.wikodakkapellen.nl

Activiteiten en acties tijdens de feestweek van Winkelcentrum Enschede Zuid!
Op dinsdag 22 oktober begint de feestweek van
winkelcentrum Enschede Zuid. Elke dag van de
feestweek vinden allerlei activiteiten plaats die
worden ondersteund door leuke acties van de winkeliers. De feestweek wordt georganiseerd na een
ingrijpende verbouwing, die nu klaar is.

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

Vraag een gratis waardebepaling
van uw woning aan!

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

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Stroinkslanden

Herfstvakantie? Nee, een feestweek
De herfstvakantie belooft één groot feest te worden. Met een goed gevuld programma is er elke
dag een feestje in winkelcentrum Enschede Zuid.
Zo divers als het centrum is, bestaat ook het programma uit diverse activiteiten, met voor ieder wat
wils. Op woensdag vindt de officiële heropening
plaats met Wethouder Kampman onder het genot van een hapje en drankje. Uiteraard wordt dit
heugelijke moment ondersteund met livemuziek,
confetti en een dag boordevol gezelligheid voor iedereen.
Het programma is voor jong en oud
Iedereen kan zijn hart ophalen tijdens de feestweek. Op dinsdag 22 oktober is er een heerlijke
brunch voor kinderen. Deze wordt aangeboden
door de vers speciaalzaken van de ondernemers.
Gewoon aanschuiven en genieten van alle lekkernijen die dit winkelcentrum te bieden heeft. Nadat
de magen goed gevuld zijn mogen de kids aan de
slag met een workshop ‘Pesten vs. Complimenten
geven’, dinsdag wordt namelijk de eerste pesttegel
van Nederland gelegd in ons centrum. De pesttegel
is onderdeel van een landelijke campagne die is
gestart om pesten aan te pakken. 1 op de 5 jongere is slachtoffer van pesterijen. Met deze workshop
willen we kinderen bewust maken van het geven
van complimenten waar ze geneigd zijn te pesten.
Op woensdag 23 oktober komt wethouder Kamp-

man de officiële opening verrichten! Nog voor de
grande opening wacht een dag boordevol spektakel en gezelligheid. Wat dacht je van internationaal
koekhappen, rondjes draaien in de kleinste reuzenrad van Nederland, schminken, glittertattoo’s
en heerlijke livemuziek. Weer een dag boordevol
toeters en bellen!

Ja ja, Zuid krijgt een openbaar toilet. Hoe luxe is
dat? Donderdag 24 oktober worden de toiletten
op verrassende wijze geopend door de zingende
toiletdames. De kinderen mogen gratis knutselen
voor de komende feestdagen en ze gaan op de
foto in the ‘Walk of Fame’. De kerststerren worden geëxposeerd in het winkelcentrum en voor de
feestdagen mogen de kinderen hun eigen creaties
ophalen en als pronkstuk in huis plaatsen.
Vrijdag 25 oktober beginnen we het weekend met
het Rad van Fortuin. Iedereen die een aankoop
doet mag draaien aan het wiel en zoals je weet:
draaien aan het rad is gegarandeerd prijs!
Zaterdag 26 oktober wordt de feestweek op een
feestelijke wijze afgesloten met de gezelligste Bingo van Nederland. Bingo spelen was nog nooit zo
leuk. Dit is niet zomaar een Bingo maar een Bingo
met nummers en liedjes. Je gaat echt helemaal genieten van de meest swingende bingo van Nederland. Alle winkels pakken uit met een prijzenpakket
van Zuid tot Tokyo. Wie weet ga jij huiswaarts met
één van de verrassende prijzenpakketten. We hopen dat iedereen gezellig komt winkelen en hopen
de bezoekers voor eens en altijd in ons spreekwoordelijke hart te sluiten.
De feestweek is een initiatief van de gezamenlijke
winkeliers. Enschede Zuid is inmiddels verkozen
tot het meest aantrekkelijke winkelcentrum van Enschede. Nu het centrum verbouwd en klaar is voor
de toekomst, zijn de winkels klaar om nog meer
mensen te verwelkomen in het meest gastvrije winkelcentrum van Enschede.
Winkeliers, eigenaren en bestuur Winkelcentrum
Enschede Zuid

© 2019 Endemol Shine IP B.V., MasterChef en het MasterChef-logo zijn geregistreerde merken van
Endemol Shine Group en in licentie gebruikt door TCC Global N.V. Alle rechten voorbehouden.

Heropeningsfeest grootser dan ooit. Vier jouw herfstvakantie in
winkelcentrum Enschede Zuid
De gezelligste Bingo van Nederland
als afsluiter van de feestweek in winkelcentrum Enschede Zuid!
Op zaterdag 26 oktober wordt de
feestweek in winkelcentrum Enschede Zuid op feestelijke wijze afgesloten. Er is namelijk een Bingo in het
winkelcentrum, niet zomaar een Bingo maar de gezelligste Bingo van
Nederland. De Bingo wordt gehouden met de bekende nummertrekking maar je kan ook meezingen met
de mooiste liedjes van diverse culturen. Het wordt shoppen en vooral
genieten in het winkelcentrum. Alle
artiesten zorgen voor een onvergetelijke shopbeleving, als afsluiter
van de heropening van het prachtige
verbouwde winkelcentrum. Het feest
start – tijdens de herfstvakantie - van
dinsdag 22 oktober t/m zaterdag 26
oktober. Ben jij erbij? Elke dag gratis
feest boordevol spektakel.

Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

JUMBO.COM/PANNENACTIE

Vier je herfstvakantie in Zuid!
De winkeliers hebben er goed over
nagedacht maar juist in de herfstvakantie wordt het winkelcentrum
heropend. Na een verbouwing, het
ontvangen van de vierde KVO-ster,
het plaatsen van de openbare toiletten en als beste winkelcentrum van

Enschede te worden beoordeeld is
het hoogtijd voor feest. Wat dacht je
van het kleinste reuzenrad van Nederland, live muziek, internationaal
koekhappen, drummen op skippyballen, gratis brunchen met zijn allen
maar ook live muziek, een rad van
fortuin en meer!

Spektakel ook in de winkels
Alle ondernemers pakken tijdens de
feestweek uit met feestelijke acties.
Ze hangen de slingers op, hebben
aantrekkelijke kortingen & acties in

de winkel of zetten zelf de feestmuts
op! Het is een weeklang genieten &
proeven. De winkeliers leggen jou
helemaal in de watten. Het is immers
feest in Zuid en daar kan niemand
om heen. Zo krijgt Sandersvers bezoek van chefkok JoJan Kersbergen
van restaurant Hanninkhof met de

promotie van zijn verrukkelijke husselsaus. Krijg je een gratis broodje
pita bij de shoarma en zijn er aardappelpannenkoeken. Jumbo knalt de
feestweek in met een minuut gratis

winkelen en alle winkels hebben een
rijkelijk prijzenpakket beschikbaar
gesteld voor de bingo.
Kans op één minuut gratis winkelen bij Jumbo
Brengt jouw kassabon geluk? Kom
shoppen vanaf 22 oktober en noteer
op de achterzijde van elke kassabon
je naam, telefoonnummer én mailadres. Kassabonnen kan je inleveren in de actiebrievenbus bij Jumbo,
Intertoys & Banketbakkerij Oonk.
Medio november is de bekendmaking van de prijswinnaars. De winnaar mag een minuut gratis winkelen
bij Jumbo.
Veel gezelligheid & prijzen
Elke dag bruist het van de activiteiten. Bekijk ons programma in de
wijkkrant en zorgt dat je elke dag een
dikke kruis in je agenda zet. Je bent
bezet, want het feestje in ons winkelcentrum mag je niet missen. Alle
acties zijn gratis en worden beschikbaar gesteld door de winkeliers. Tot
ziens in het gastvrije winkelcentrum
Enschede Zuid!
Volg ook de Facebookpagina
@WinkelcentrumEnschedeZuid en
de website wcenschedezuid.nl

2019
’tOktober
Helmgras,
wist u dat...

advertorial

Je zou denken dat in dit seizoen er niet
zoveel te doen is op ‘t Helmgras. Het
tegendeel blijkt waar.
Er zijn nog kalebassen te koop voor
Halloween of om fijn mee te knutselen
zoals ze deze maand in de Huiskamer
van de Helmerhoek hebben gedaan.
Uithollen en een mooi bloemstukje erin.
Op de foto ziet u een paar inspirerende
voorbeelden zoals ze die bij ‘t Helmgras
zelf maken. Die zijn helaas niet te koop,
maar namaken mag natuurlijk altijd.
Naar aanleiding van het ‘Vlinderstruik
planten’ op De Bijenhoek in de Helmerhoek heeft ‘t Helmgras stekjes van
de Vlinderstruik in de aanbieding. Voor
slechts € 1,50 heeft u een mooie stek
in geel of blauw/paars. De witte vari-

Trotse bewoonster van Stroinkslanden Jenny Schonewille
Kramen te huur!
“Je maatschappelijk inzetten is heel gewoon’’!

Jenny Schonewille heeft al 20
jaar een hechte band met haar
wijk Stroinkslanden. Ze zet
zich als vrijwilliger, geheel
vanzelfsprekend, al die jaren
al in voor haar wijk. Jenny
geeft aan dat ze zich daarnaast
enorm betrokken voelt bij het
wel en wee van haar wijkvoorziening Stroinkshuis.
Jenny was destijds een van de
voorvechters voor de komst
van de wijkvoorziening. De
vraag of Stroinkshuis in de
afgelopen 7 jaar een toegevoegde waarde heeft voor haar
wijk is voor haar intussen wel
duidelijk.
‘’Ik was even van plan te gaan
verhuizen, maar zie daar toch van
af ’’. Stroinkshuis tegenover mijn
woning geeft mijn namelijk best
een veilig en prettig gevoel. Als
ik hulp nodig heb kan ik altijd bij
de beheerders van Stroinkshuis
terecht. Ik ken de beheerders van
Stroinkshuis Danielle, Birgit en
Jogchem intussen allemaal vrij
goed. Zij houden ook in de gaten
of het met mij goed gaat en dat
is een erg prettig gevoel. Ik ben
immers ook niet meer de jongste

en een extra oogje in het zeil is
altijd handig.
Maar Stroinkshuis heeft meer
voordelen, zo schuift ze twee keer
per week aan bij de Eetsoos en
is ze actief lid bij de werkgroep
wijkbudgetten Stroinkslanden.
De beheerders zien de rol en
inzet van Jenny als een erg toegevoegde waarde. Jenny denkt
gevraagd en ongevraagd met
Stroinkshuis mee, ze durft echt
kritisch te zijn en houdt alles in
de gaten. Maar het belangrijkste
is dat Jenny tijdens de afwezigheid van de beheerders, hun
taken waarneemt en de scepter
zwaait over Stroinkshuis. Hoe bijzonder mooi is dat. ‘’En dat doet
ze meer dan goed, zegt Danielle
Kreeft’’.
Als dank hebben de beheerders
afgelopen week de handen uit de
mouwen gestoken en de tuin van
Jenny een grondige winterbeurt
gegeven.
‘’Uiteraard was dat niet nodig
geweest, zegt Jenny’’. Maar het
neemt niet weg dat het wel heel
goed uit komt. De tuin doen is
toch wel een beetje zwaar aan het

Na een pauze van 2 jaar zal op zaterdag 14 december weer een sfeervolle kerstmarkt worden
georganiseerd in en rondom Stroinkshuis.
Samen met ‘t Noaberhuus en een aantal enthousiaste gebruikers zijn we achter de schermen al
druk aan het werk!
Wil je een kraam huren?
De kosten bedragen €20,00 per kraam, die 2,20
meter lang is en een afdakje heeft.
Stuur even een mail naar info@stroinkshuis.nl
dan nemen we contact op.

Wees er snel bij want vol = vol!

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

ant volgt komend voorjaar. De Vlinderstruik, Buddleja, heet niet voor niets
vlinderstruik. Ze lokt vlinders in het zomerseizoen. U kunt de stekken zowel
in het voor- als in het najaar planten.
Zolang het maar niet vriest. Heeft u al
een struik? Dan moet u die eind maart/
begin april flink terugsnoeien tot vlak
boven de 2e of 3e groeischeut. Zelf doe
ik dat altijd ongeveer op 30 centimeter
boven de grond. Doet u dat niet, dan zal
de bloei minder uitbundig zijn en wordt
de onderkant steeds kaler. De vlinderstruik kan zowel in de volle zon als in de
halfschaduw en u hebt er een heerlijke
plant aan. Met af en toe luid gezoem,
want ook de bijen zijn er dol op.
Over bijen gesproken. Nu De Bijenhoek
gesloten is voor de winter kunt u uw potje lokale honing gewoon bij ‘t Helmgras
kopen.
U kunt natuurlijk ook altijd 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

Een impressie van een activiteit van
Groen Verbindt
Afgelopen maandagmiddag was het
weer zo ver, er was weer een “groene
middag” bij de Posten op Erve Leppink, zoals elke eerste maandag van de
maand.
Vorig jaar hebben enkele vrijwilligers
van Groen Verbindt een training gevolgd
die werd gegeven door het IVN in het kader van haar programma Grijs, Groen en
Gelukkig. Deze training sluit heel mooi
aan bij de visie van Groen Verbindt, om
iedereen van jong tot oud in contact te
brengen met de natuur. Uit deze training
zijn o.a. de “groene middag” ontstaan en
meer educatieve activiteiten.
Samen met vrijwilliger(s) van IVN Enschede en cliënten van de dagbesteding
van J.P. van den Bent verzorgen wij een

middag waarin we met de bewoners van
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de Posten iets leuks gaan doen wat met
de natuur te maken heeft. Deze middag gingen we, geheel naar het thema
Herfst, met een pompoen aan de slag.
Na flink wat snijwerk kwam het afval op
een krant die uitgelezen was en waarop
nu mooi de pitten konden worden uitgezocht, zodat we volgend jaar ook weer
pompoenen kunnen kweken. Zo kon
er een heerlijke soep worden gebrouwen waar we naderhand allemaal van
gesmuld hebben.
Naast deze activiteit organiseert Groen
Verbindt diverse andere activiteiten zoals de “groene vrijdagochtenden” waarop we gezamenlijk met de verschillende
doelgroepen koffie drinken en genieten
van moestuin, belevingstuin en de dieren op Erve Leppink en de maandelijks terugkerende rolstoelwandelingen.
Daarnaast is er het Groene Spoor, een
mooie wandel/fietsroute door de wijk.
Voor al deze werkzaamheden zoeken
wij nog versterking van ons team, wanneer het u leuk lijkt om ons ergens bij te
helpen kunt u zich altijd bij ons melden
(info: www.groen-verbindt.nl).

Noaberschap Helmerhoek wint Jan Schaeferprijs 2019
De Jan Schaeferprijs wordt elk jaar
uitgereikt aan één of meerdere mensen die een toegankelijk initiatief hebben dat de leefbaarheid en de sociale
samenhang in de stad bevordert. Jan
Schaefer was een politicus in de jaren
‘70, ‘80 en ‘90 van de PvdA.
Er waren dit jaar 7 genomineerden.
Drie van die genomineerden kwamen
uit Enschede Zuid.
De winnaar werd Noaberschap Helmerhoek. Een initiatief dat anderhalf
jaar geleden is ontstaan op de Helmerhoek. Linda Ludwig voelde zich
na een scheiding en ziekte eenzaam
en besloot daar iets aan te gaan doen.
De fysieke plek van het Noaberschap
Helmerhoek is de huiskamer op vrijdagochtend van 10 tot 12 uur. Het
wijkcentrum zit dan vol mensen die ofwel knutselen of kletsen of (laten) repareren. Ook is de fotogroep Helmerhoek aanwezig. Er is een Repaircafé,
een naaicafé en een computerclub. Er
wordt ook gewandeld. Ieder in eigen
tempo en er is dan plek om te praten
met elkaar. Een mantelzorgcafé is er
ook eens in de twee weken. Voor mantelzorgers die even iets anders willen
of hun zorgen willen delen. Linda heeft
altijd een luisterend oor. Paul Snellink
en Jenne van der Velde, ‘de jongens’
volgens Linda, ondersteunen alle activiteiten fanatiek op sociale media.
Misschien een mooi voorbeeld voor in
alle wijken!

De uitslag:
“De jury heeft de 7 nominaties bekeken en de verschillende initiatieven
beoordeeld. De jury heeft ook gekeken naar de vernieuwende aspecten
van de initiatieven. Daarbij viel het
de jury op, dat er één initiatief is waar
vooral hedendaagse methodes worden gebruikt om wijkbewoners erbij
te betrekken en verhalen van, voor en
door bewoners te vertellen. In totaal
zijn zo’n 30 vrijwilligers (via M-Pact)
betrokken. Met alle partijen in de wijk
is een mooie samenwerking ontstaan.”

waar meerdere activiteiten plaatsvinden. De doelgroep wordt ruimschoots
bereikt want veel inwoners uit de wijk
sluiten zich aan. Alle 30 vrijwilligers
hebben een rugzak en staan met beide benen op de grond. Ze steunen elkaar, vangen elkaar op en vervangen
elkaar waar nodig. Het initiatief bestaat inmiddels ruim anderhalf jaar en
breidt zich steeds verder uit naar meer
activiteiten. Het is een bestendig initiatief gebleken dat van onderop komt
en een mooie samenwerking bereikt
binnen de wijk.

Het winnende team net nadat de uitslag is bekend gemaakt

De jury over Noaberschap Helmerhoek:
Noaberschap Helmerhoek is opgericht in het kader van het project “Eenzaamheid in de wijk Helmerhoek”. De
huiskamer vormde de basis en het is
inmiddels uitgegroeid tot een ruimte

Dit waren de andere genomineerden uit Enschede Zuid
De jury over Wout Oddink – Groen
verbindt:
Dit project verbindt meerdere wijken: Helmerhoek, Wesselerbrink en

Stroinkslanden met de locaties Erve
Leppink en de Posten door middel van
groen. Het project stimuleert integratie en ontmoetingen tussen bewoners
van zorginstellingen en de omliggende wijken en draagt daarnaast bij aan
tegengaan van isolatie van mensen
met dementie en creëert wederzijds
begrip. Wout is al bijna 10 jaar vrijwilliger en vanaf 2015 betrokken bij Groen
Verbindt. De activiteiten zijn openbaar
en voor iedereen toegankelijk..
De jury over Sylvia de Vos; activiteitenvereniging ‘De Brink’ (het Bijvank
Wesselerbrink): Sylvia is al geruime
tijd betrokken bij de activiteitenvereniging ‘De Brink’. Na een korte begeleiding van en ondersteuning door Alifa
en later SVEN heeft Sylvia zich ontfermd over Smiley Speluitleen Wesselerbrink. Smiley Speluitleen vormt nu
de basis voor de activiteitenvereniging
en richt zich vooral op kinderen van de
basisschool. Elke woensdag worden
activiteiten georganiseerd voor gemiddeld een 30-tal kinderen, die zich
vermaken met nieuw aangeschaft
spelmateriaal. Daarnaast worden door
het jaar heen thema-activiteiten georganiseerd. Ook basisscholen maken
graag gebruik van Smiley Speluitleen.

Rodenstock DNEye

HD- Brillenglazen door unieke oogmeettechniek
Dankzij de nieuwste techniek wordt
de beeldkwaliteit van beeldschermen
steeds scherper. Fotocamera’s leggen
meer details vast. Dezelfde ontwikkeling
voltrekt zich in de optiek. Wie optimaal
wil profiteren van deze vernieuwingen,
begint natuurlijk met de perfecte bril.
Onze specialisten adviseren u graag als
het gaat om de juiste oog zorg en de
beste brillenglazen. De DNEye Scanner
van onze glasleverancier Rodenstock
helpt ons daarbij.

Gratis inloopspreekuur
voor al uw vragen op financieel en fiscaal gebied,
bewindvoering, schuldhulpverlening en beslaglegging.
Elke donderdag: 13.30 – 17.00 uur
Kantoor The Cee Spot
Brouwerijstraat 1
7523 XC Enschede

De DNEye Scan duurt maximaal 90
seconden
Het instrument scant je ogen met een
onschadelijke lichtstraal, waarbij het
maar liefst 1200 hypernauwkeurige
metingen verricht. Zo analyseren wij de
scherpteafwijking van alle gebieden van
uw pupil en de kanteling van de lens
tijdens het lezen. Daarnaast meten onze
medewerkers de waarden van uw zicht
bij het kijken overdag en in het donker,
doordat de DNEye Scanner diverse
lichtomstandigheden nabootst. Hierin is
het apparaat uniek. Deze meetresultaten
worden door onze glasleverancier samengevoegd tot het perfecte brillenglas.
Vooral mensen die last hebben van een

cilinderafwijking, of slecht kunnen zien
tijdens de schemering en ’s nachts, merken het verschil met DNEye glazen.

Kosteloos kennismaken?
Maak dan snel een afspraak voor een
kosteloos oogonderzoek tijdens de
DNEye Road Show voor onze winkel
op vrijdag 22 november van 09:30 tot
18:00 uur. Tijdens deze dag ontvangt
u eenmalig een waardecheque t.w.v.
€100,- op de aankoop van een complete
bril met Rodenstock multifocaal glazen
met de DNEye techniek.
Met vriendelijke groet,
Team Optiek Wesselerbrink.
Wesseler-Nering 20, WC Enschede Zuid

van € 129,voor

€ 99,-

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

U*

RT 5097
benzinemaaier

van € 199,voor

van € 3.499voor

WWW.BENVANHETMOS.NL

Jouw drukwerk online bestellen (of een mooie krant als deze) en net als door de drukker
‘om de hoek’ met liefde voor het vak gedrukt.

ACC
OP 2de

MS 170 - 30 CM
benzinekettingzaag

€ 179,-

van WEB tot DRUK van IDD tot UITVOERING

CASH
BACK

Stihl
COMPACT AccuSysteem
PRO AccuSysteem

€ 2.999,-

Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk
Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66
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De Posten zoekt vrijwilligers voor ontbijtservice, een persoonlijk verhaal
Ieder weekend is er voor de bewoners van de afdeling Geriatrische
Revalidatie (GRZ) van de Posten
gelegenheid om te ontbijten in Restaurant De Brink van de Posten.
Daarom is de Posten op zoek naar
vrijwilligers die iedere zaterdag en/of
zondag van 08.30 tot 10.30 uur de
bewoners van de afdeling naar het
restaurant willen brengen en na het
ontbijt weer terug. Vrijwilligers die
ondersteunen bij deze ontbijtservice
kunnen kosteloos mee ontbijten.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Frieda van der Meij
via fvandermeij@deposten.nl of
Anne Wilderink, via awilderink@deposten.nl of via 053-4753753.
Benieuwd hoe de “vrijwilligersfunc-

Het resultaat: volledig individuele
brillenglazen
• Glazen met een ongekende scherpte
en helderheid
• Uw ogen hoeven zich minder in te
spannen
• Zie meer details, kleuren en contrast
• Vermoeide en prikkende ogen tijdens
het lezen zijn verleden tijd
• Altijd optimaal zicht: overdag én ’s
nachts

Metnklik.nl 085-0160671/contact@metnklik.nl

HSE 42 - 45 CM
elektrische heggenschaar
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tie ontbijtservice” in z’n werk gaat?
Lees dan de ervaring van vrijwilligster Marja Huf:
“Niet verwacht dat ik het zo leuk
zou vinden”
Mevrouw Marja Huf (76) woont sinds
een aantal maanden in appartementencomplex De Lorenborch nabij de
Posten. Als vrijwilligster is zij zeer
regelmatig te vinden bij de Posten.
Zo helpt zij onder andere bij de ontbijtservice van Restaurant De Brink
van de Posten. Vrijwilligers brengen
bewoners van de Posten, die minder
mobiel zijn, daar desgewenst naartoe. Marja: “Ik breng elke zondagmorgen bewoners naar het ontbijtbuffet. De tafel dekken hoef ik niet

te doen hoor, maar ik help wel eens
met een broodje snijden. En soms
eet ik zelf ook mee. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Vroeger heb
ik altijd in de zorg gewerkt en ik vind
het fijn om ook nu nog iets zinnigs
te doen. Eerlijk gezegd had ik niet
verwacht dat ik ouderen zo leuk zou
vinden. Met sommige bewoners heb
ik tijdens het ontbijten zulke leuke
gesprekken. Ik houd van hun leuke,
droge humor. Ja, dat spreekt mij erg
aan. Dus ik doe iets nuttigs en tegelijkertijd heb ik ook nog iets leuks
voor mijzelf.”
Liever een andere vrijwilligersvacature? Kijk dan op www.deposten.nl/
vacatures-vrijwilligers

Stadsdeelvergadering Zuid 10 september 2019

Vanavond heeft de vergadering, die
plaatsvindt bij de Posten, als bijzonder thema ‘Duurzaamheid’. Tijdens de
koffie vooraf kan iedereen bij diverse
kraampjes kennismaken met duurzaamheidsinitiatieven in stadsdeel
Zuid. Duurzaam (t)huis Twente: een
organisatie waar je als huiseigenaar
gratis advies kunt krijgen over het verduurzamen van je huis.
Coöperatie Enschede Energie: een
organisatie die collectief gebruik van
zonnepanelen mogelijk maakt voor particulieren. Je kunt deelnemen aan een
postcoderoosregeling.
Willem van Oranjeschool: er wordt
een groen schoolplein aangelegd met
o.a. een amfitheater en regenwateropvangsysteem. De werkzaamheden zijn
net begonnen.
Bijenhoek: om de moes- en pluktuin
van water te voorzien hebben ze sinds
kort een waterpomp op zonne-energie,
zodat ze zuiniger en effectiever met water en mankracht om kunnen gaan.
Extinction Rebellion: organisatie die
geweldloos protesteert om aandacht te
vragen voor de klimaatproblemen.
Voor de vergadering officieel begint,
wordt even kort stil gestaan bij het plotselinge overlijden van wijkagent Niels
Scholten. De nabestaanden wordt veel
sterkte gewenst waarna een minuut stilte wordt gehouden.
Zuid:
Bijplaatsing afval: dit blijft een groot
probleem. De gemeente gaat op stedelijk niveau het beleid aanpassen. Als
tijdelijke oplossing heeft er een tekstkar
bij het milieuplein gestaan. Dat lijkt geholpen te hebben. Reacties uit de zaal
maken duidelijk dat het bijplaatsen nu
verplaatst is naar de Vlierstraat.

Rutbeek: Vincent van Pesch praat de
vergadering bij over de gevolgen van
recente uitspraken over stikstof, waardoor de PAS-regeling komt te vervallen. Bij het bestemmingsplan voor de
vakantiewoningen bij het Rutbeek had
men er al rekening mee gehouden. Uit
onderzoek blijkt dat de negatieve effecten nihil zijn. Men wacht nu verdere
wetgeving af. De bewoners zullen op
de hoogte gehouden worden.
Kunst in de vijver: Bewoners van de
Buurserstraat tekenen nog eens protest aan tegen de plannen om een
kunstwerk te plaatsen in de vijver.
Wethouder Kampman geeft aan dat er
uit onderzoek is gebleken dat er geen
draagvlak voor het kunstwerk is. Na
overleg is besloten dus geen vergunning te verlenen.
Stroinkslanden:
Winkelcentrum Het Stroink: De verbouwing zal in het najaar van start gaan.
Het gezondheidscentrum en het winkelcentrum zullen altijd bereikbaar blijven.
Ook is er een overeenkomst bereikt
met dhr. Ye.
Dragonheart: Annelies Futselaar heeft
samen met collega’s een bezoek gebracht aan Dragonheart en de zaak onderzocht. Op 15 oktober wordt Dragonheart als agendapunt in de vergadering
opgenomen. Jeroen Kuier, eigenaar,
vindt het erg jammer dat hij het terrein
niet kan kopen, want zijn bedrijf loopt
goed, maar hij kan het bedrag niet opbrengen.
Helmerhoek:
Wijkraad: Onze voorzitter is afgelopen
zomer om privéredenen gestopt. De
toekomst van het wijkcentrum is onzeker. Er wordt nagedacht over een oplossing.

Verkeerssituatie: Er is een verkeersgroep samengesteld. SVEN heeft een
enquête gehouden onder bewoners.
Samen wordt over een oplossing nagedacht.

Wesselerbrink:
Wijkraad: Agnes van Baal is nu drie jaar
lid van de wijkraad. Inmiddels zijn ze
met acht personen en ze worden ook
ondersteund door diverse budgetcommissies. De wijkraad heeft gevochten
voor behoud van de Magneet. Dat is
gelukt en de Magneet wordt nu verbouwd. De gemeente zal helaas pas
vanaf 1 november haar intrek nemen in
de Magneet i.p.v. 1 oktober. Er worden
nu plannen gemaakt om de omgeving
van de Magneet aan te pakken, zodat
het groen, toegankelijk en voor iedereen interessant wordt. Een aantal grote
problemen in de wijk zijn:
• alcohol- en drugsoverlast in de omgeving van de Magneet. Het is onveilig.
Men wil een verbod.
• Bijplaatsen afval: veel overlast. Mogelijke oplossing: schaf de €300 eigen
bijdrage af.
• Kamerverhuur: veel goedkope woningen worden opgekocht en als kamers
verhuurd. Dat vergroot het woningtekort in de wijk. Het geeft ook veel
overlast.
• Smiley: de situatie tussen verschillende bewonersgroepen moet worden
opgelost.
Update RIBW
Wethouder Kampman benadrukt dat
transparantie en eerlijke communicatie
nu voorop staan. Er is door Domijn en
de RIBW op 27 augustus een nieuwe
aanvraag gedaan. De gemeente heeft
nu acht weken de tijd om hierover te beslissen. Er is echter een fout gemaakt in

de huisnummers bij het plaatsen van de
aanvraag in de Huis-aan-Huis. Het betreft echt alleen de U-bouw. Daarnaast
is afgesproken met de RIBW dat als er
een positief besluit komt, er een omgevingsbeheercommissie wordt ingesteld.
Die zal met alle betrokkenen praten en
alles in goede banen leiden. De regiomanager van de RIBW voegt toe dat
men daar nu mee wacht tot er daadwerkelijk een besluit is genomen. In de
tussentijd probeert men de stigma’s te
bestrijden. Daarnaast is besloten om
qua doelgroep cliënten met een justitieel forensisch karakter voor de subsidietermijn van vijf jaar uit te sluiten.
Lijfelijke zorg zal in samenwerking met
thuiszorgorganisaties worden georganiseerd. Diverse mensen in de zaal zijn
erg bezorgd over de/hun veiligheid. De
regiomanager belooft dat alle afspraken
tot nu toe sowieso worden uitgevoerd.
Na een positief besluit wordt gekeken
wat er verder nodig is. De zaal is ook
bezorgd over huidige bewoners van het
complex. De wethouder geeft aan dat
met hen afspraken zijn gemaakt.
Er blijft veel onrust en boosheid heersen in de zaal, maar voor nu wordt het
onderwerp gesloten.
Themabespreking Duurzaamheid
Onder leiding van Marianne Schouten
keek de vergadering terug op de duurzaamheidsmarkt. Daarna werd a.d.h.v.
diverse stellingen gediscussieerd over
duurzaamheid. Het blijkt een lastig onderwerp. Men is over het algemeen
voor, maar dat het ook geld kost, is
lastig. Op verzoek van voorzitter Marc
Teutelink wordt nagedacht over ideeën
voor Enschede Zuid. Opties zijn bijvoorbeeld: geveltuintjes, meer zonnepanelen en/of meer stadsverwarming.

Oktober 2019

FYSIOHOLLAND

hersenen
in beweging
1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening (Hersenstichting.nl).
In 2016 waren naar schatting ruim 3,8 miljoen personen met een
hersenaandoening bekend bij de huisarts. Voorbeelden van hersenaandoeningen zijn de ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS),
niet aangeboren hersenletsel (NAH) en neuromusculaire aandoeningen
(NMA). De richtlijnen van de bovenstaande hersenaandoeningen geven
aan dat fysiotherapie bij veel van deze klachten zinvol kan zijn.
Bij deze chronische aandoeningen
kunnen klachten voorkomen zoals
balansproblemen, verminderde
conditie en kracht, moeite met
bewegen, een verminderde loopfunctie, maar ook problemen met
geheugen of prikkelverwerking. Veel
van deze gebieden kunnen samen
met de fysiotherapeut getraind
worden, zodat deze klachten
verminderen en het dagelijks
functioneren verbetert. De
fysiotherapeut kan er niet voor
zorgen dat hersenaandoeningen
genezen. Wel kan fysiotherapie
zorgen voor meer gemak in het
dagelijks functioneren, zodat

patiënten zo goed mogelijk in de
maatschappij kunnen blijven
participeren. FysioHolland Twente
biedt Neurogym groepstraining aan
voor mensen met neurologische
aandoeningen. Deze groep wordt
begeleid door een fysiotherapeut die
ervaring heeft in de neurorevalidatie.
Patiënten met een neurologische
aandoening kunnen ook individueel,
in de thuissituatie of via een online
programma fysiotherapeutisch
behandeld worden.
Dit oefenprogramma is voor cliënten
van FysioHolland in de gratis
FysioHolland-app te volgen.

Meer weten?
Kijk op www.fysioholland.nl/neurogym, bel (053) 477 32 44
of stuur een e-mail naar twente@fysioholland.nl.



FysioHolland brengt u beter in beweging.
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Nieuwe column: Wijkverhalen
Hoewel ik graag mijn geld spaar voor
merkkleding, kom ik ook graag bij de
Hema op de Wesselerbrink. Die winkel is ontzettend mooi geworden zeg!
En daar kwam ik haar tegen. Daniëlle,
moeder van de 20 maanden oude Kirza. Ik ken haar via mijn werk. Ik zag
haar elke week bij de “Jonge Moedersgroep” waar meiden uit de hele stad
naartoe komen. Ook het traject van
Daniëlle heb ik begeleid. Daniëlle is op
haar achttiende moeder geworden. Onverwachts. Het was nooit de vraag of ze
moeder wilde worden, vertelde ze de
eerste keer toen ze zich voorstelde in
de nieuwe groep. Ze wilde graag kinderen, maar moest ook toegeven dat ze
het op deze leeftijd niet verwacht had.
Daniëlle zat, net als de andere meiden,
met veel vragen. Voor
hen allen begon dit tijdens de zwangerschap
en hielden de vragen
eigenlijk nooit op. De
constante stroom aan
gedachten en vragen
over het moeder zijn
en het kindje bracht
behoorlijk wat onzekerheid met zich mee.
Ik denk in mijn werk vaak terug aan mijn
eigen zwangerschappen. Het is een
spannende periode en zeker niet altijd
leuk. Als je dan nog echt heel jong bent
en er misschien wel alleen voor staat…
oef, wat heftig. Het geeft mij een heel
goed gevoel dat ik deze meiden kan ondersteunen. En dat ik ze kan helpen om
antwoorden te vinden. Daniëlle vertelde
me daar in de Hema dat ze nog steeds
contact had met de andere meiden van
de groep. Ze was nog steeds wel op
zoek naar antwoorden. En dat vindt ze
ook wel verwarrend. Op internet is van
alles te vinden, maar vindt dan maar

eens het juiste antwoord. Of het antwoord waarmee je echt geholpen bent.
Het gaat wel om je kind! Het advies van
mede-moeders vindt ze daarom vaak
heel fijn. Moeders die net zo oud zijn,
moeders die hetzelfde hebben meegemaakt, moeders die voor dezelfde uitdagingen staan. Nu niet helemaal meer
alleen, maar met elkaar. Ik zag Daniëlle
en de andere meiden wekelijks. Nu niet
meer, ze hebben zowel de zwangere
als de “Jonge moedergroep” doorlopen.
Ze discussieerden veel met elkaar en
wij als medewerkers van Alifa gaven
dan ons professionele advies. Het was
daardoor geen praatgroep, dat was ook
niet de opzet.
Net als vele andere jonge moeders vond
ook Daniëlle het moeilijk om om hulp te
vragen. Zoals ze zelf zei
het ‘wel alleen kunnen’
zat er meer ingebakken
dan ze zou willen. De
“Jonge moedersgroep”
zorgde ervoor dat ze
ontdooide. We deden
dan ook oefeningen
die ervoor zorgden dat
ze uit hun comfortzone
kwamen. Dat sloot vaak
goed aan op de situatie van hun zwangerschap. Ook dat was volledig nieuw
voor ze.
Terwijl de geur van de bekende Hemaworst me tegemoet komt, sluit ik het
gesprek met Daniëlle af. Het gaat goed
met haar en met Kirza. Het is ‘pokkeln’
maar ze hebben het goed, zegt ze. Ik
hoop dat haar thuis zo warm is als dat
die van mij vroeger was. Met Marokkaanse boerenkoolstamppot. En rookworst.

Wie wint de eerste Enschedese
vrijwilligersprijs?
Jaarlijks worden landelijk op 7 december vrijwilligers in het zonnetje gezet
tijdens de Nationale Vrijwilligersdag. De
Gemeente Enschede en M-Pact organiseren op deze dag een evenement om
een blijk van waardering te geven aan
al die vrijwilligers die zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede
doelen.
Het evenement wordt gehouden op zaterdag 7 december in theater Prismare
aan de Roomweg van 12.30 tot 17.00
uur. De Enschedese vrijwilligers kunnen een inspirerende middag verwachten met een dynamisch programma en
leuke verrassingen. Het programma is
binnenkort via www.m-pact.nl of via de
M-Pact social media kanalen te vinden.
Tijdens de Nationale Vrijwilligersdag van
2018 is het al aangekondigd: De komst
van de Enschedese Vrijwilligersprijs. Dit
jaar wordt hij voor het eerst uitgereikt.
Enschede kent vele organisaties, instellingen en verenigingen die zich elk op
hun eigen manier vrijwillig inzetten voor
de bewoners van Enschede.
Dit jaar wil M-Pact en de Gemeente En-

schede deze organisaties in het zonnetje zetten door middel van de uitreiking
van de Enschedese Vrijwilligersprijs
2019. De prijs is bedoeld voor organisaties, instellingen of verenigingen die op
een bijzondere manier met haar vrijwilligers omgaan.
Tot begin september was er de mogelijkheid organisaties/stichtingen en
verenigingen aan te melden. De jury
heeft vijf genomineerden geselecteerd:
Buurtbemiddeling Enschede, Huis van
verhalen, Stichting MOVE Enschede,
Stichting Present Enschede en Smiley
Stroinkslanden. De prijzen worden uitgereikt op zaterdag 7 december.
Op de website www.m-pact.nl en in de
social media van M-Pact is de link naar
een stemmogelijkheid geplaatst. Er kan
vervolgens tot zondag 1 december gestemd worden. Aanmelden voor deze
dag kan via de site: www.m-pact.nl of
via: info@m-pact.nl

Belangrijke mededeling:
Vanaf 1 oktober zijn de openingstijden van de Bibliotheek Enschede
Zuid gewijzigd.
De nieuwe openingstijden zijn:
• Maandag:
13.00-17.30 uur
• Dinsdag t/m vrijdag: 09.30-17.30 uur
• Zaterdag:
10.00-16.30 uur

Assia, medewerker Pro Jonge Moeders
bij Alifa

Vier keer Halloween in Zuid, alle initiatieven op een rij
Vrijdag 25 oktober 2019

Val af tijdens de feestdagen
Workshop: dinsdag 19 november 2019
Het is weer de tijd van het jaar.
De exta drukte barst bijna los.
En ondertussen vergeet je jezelf,
zo goed als altijd. Hoe beleef
je dan sprankelend slanker de
feestdagen?

Wil je dit ook?

• Afvallen of op gewicht blijven
tijdens de feestdagen
• Slimmer kiezen qua eten en
drinken, zodat jij afslankt
• Hoe mateloos te genieten bij
een buffet
• Meer energie

Boekelose Stoomblekerij 172
www.jessicavanraalte.nl

Wat krijg jij allemaal?
• Even de tijd voor jezelf
• Lekker kopje koffie of thee
• Energie om aan de gang te
gaan

Wesselerbrink

Op vrijdag 25 oktober 2019 organiseert Smiley Stroinkslanden weer een spannende

` HALLOWEEN SPOOKTOCHT
voor kinderen t/m 12 jaar.

Het start- en eindpunt bevinden zich op het Smileyterrein waar de eerste groepen
vanaf 19.00 uur zullen starten. Het terrein zelf is toegankelijk vanaf 17.00 uur.
Op de route zijn verschillende trick-or-treat plaatsen en ja hoor...
daar lopen ze ook weer. Die griezelige figuren die jou af en toe best
aan het schrikken kunnen maken, maar ze houden wel rekening met de
leeftijd van de kinderen. Ouders lopen en puzzelen natuurlijk zelf ook weer mee.

Vooraf inschrijven à € 1,00 pp. Stuur een mail met jouw gegevens
(naam, leeftijd, tel.) en de personen die je wilt opgeven, naar:

spooktochtsmiley@gmail.com

Helmerhoek

Wij sturen je daarna de spelregels. Inschrijven op de dag zelf kan natuurlijk ook.
De kosten zijn dan € 1,50 per persoon.

Wanneer?

woe. 13 november, 19.30 - 21.00 u.

KO M

V E R K L E E D E N L A AT O N S O O K S C H R I K K E N

Geen minimum leeftijd
Deelname is op eigen risico

Waar?

Locatie is in Enschede (volgt).

Tot Vrijdag… Tot HALLOWEEN !

31 oktober

Meer weten?
Geef je snel op via:
jessicavanraalte.nl/afvallen

Bel mij nu

(06) 22 85 31 92

Halloween Helmerhoek
Om 18.30 uur voor kinderen tot 8 jaar
Start wijkcentrum De Helmer

Stroinkslanden

Om 20.00 uur voor kinderen tussen 8-14 jaar

Start voormalige plek van de Kjoep in het Helmerhoekpark

Ontmoetingspark Enschede Zuid is open!

Vrijdag 20 september werd Ontmoetingspark
Enschede Zuid officieel geopend. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om alles klaar
te krijgen. De redactie was uitgenodigd voor de
Ontmoetingslunch en dus kwamen we met veel
plezier een kijkje nemen. Samen met andere genodigden van organisaties die zich inzetten voor
Enschede Zuid, werden we welkom geheten door
Sara Nijenhuis, voorzitter van Regiegroep Ontmoetingsclusters Enschede. Zij vertelde over de
totstandkoming van het Ontmoetingspark en de
samenwerking met Voetbalvereniging Victoria

’28. Gerard Tenniglo, de voorzitter van Victoria
’28, sloot daarop aan en vertelde o.a. over de
plannen om het clubhuis te gaan vernieuwen. Tot
slot vertelde Martijn Koop over de activiteiten, die
op het Ontmoetingspark plaatsvinden.
Zo is er de voorliggende voorziening Thuis@. Ook
is er net de BBL-entreeopleiding gestart. In onze
volgende krant kunt daar meer over lezen. Onder
het genot van heerlijke broodjes werd aansluitend door de genodigden gezellig gepraat. Contacten werden gelegd en nieuwe plannen werden
gesmeed. Uw redactie heeft zich uiteraard ook

K i nder p a g i n a

Oktober 2019

de Stroinkslander
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voorgesteld aan de zaal. Dat leverde leuke ideeën voor nieuwe onderwerpen op. Geïnspireerd
namen we na de lunch ook buiten een kijkje. Daar
werd door kinderen uit de buurt van Thuis@ druk
gesport, gelachen, gerend en gejuicht bij een
zeskamp AWA Outdoor. Bewoners van buur Erve
Leppink hadden een limonadekraampje opgezet
om de kinderen van wat lekkers te voorzien. Zoals u op de foto’s kunt zien een geslaagde dag vol
verbinding en ontmoeting!

Basisschool De Regenboog
Het Stroink 60, 7542 GT Enschede,
www.regenboog-enschede.nl, tel: 053-4766477, mail:

“Kom in beweging!”

1e prijs!!!
Op woensdag 25 september hebben wij de 1e prijs gewonnen met het “Beste Sport- en
Beweegbeleid van 2018-2019” van Nederland. Wij hebben met ons onderwijsconcept
“Kom in beweging op De Regenboog” laten zien dat bewegen een positief effect heeft.
Dat vinden 75 gemeentes van Nederland die hiervoor konden stemmen ook.
Elke dag van 12.15 tot
13.15 uur bewegen/sporten alle 160 leerlingen
van De Regenboog. Wij
willen kinderen op deze
manier alle grondbeginselen van bewegen
aanleren en laten kennismaken met de diversiteit
van de verschillende
sporten. Hiervoor zetten
wij vakdocenten lichamelijke opvoeding in vanuit
Sportaal en geven wij
studenten van het ROC
Sport en Bewegen een
kans om bij ons stage
te komen lopen en zo te
leren in de praktijk. De
leerkrachten hebben op
dit moment tijd om pauze
te nemen en om te gaan
voorbereiden en nakijken.

Burendag bij de Posten; de duofiets wordt in gebruik genomen

Op 28 september hebben we de Burendag gevierd bij De Posten. Op die dag werd een nieuwe
duofiets feestelijk in gebruik genomen. Anonieme
donors zagen bij een bezoek een collectebus voor

de duofiets op de balie staan en hebben het ontbrekende bedrag aangevuld. Deze mensen komen biljarten en eten op De Posten. Meneer Langkamp van 94 jaar jong mocht de fiets inwijden. Hij

ging uit fietsen met de voorzitter van de wijkraad
van de Wesselerbrink. De fiets kan gereserveerd
worden en dan gaat er een vrijwilliger mee. Een
eigen vrijwilliger mag natuurlijk ook altijd.

De belevenistafel wordt onthuld

Tijdens de burendag op De Posten werd er nog
een iets nieuws onthuld. De belevenistafel. Gea
heeft gespaard, onder andere via de verkoop van
Kniepertjes en eindelijk was het zover. Een belevenistafel is een mooie tafel met veel techniek
erin. Mensen met dementie kunnen er op eenvoudige wijze verschillende dingen mee doen.
Een trip down memory lane maken middels plaa
tjes uit vervlogen tijden. Een spelletje memory
spelen, filmpjes kijken en spelletjes doen. Er kan
ook mee getekend worden via kleurplaten. Op de
foto hier links zien we een trotse Gea.

Vier jouw

herfstvakantie
in Zuid!

Feestweek
dinsdag 22 t/m
zaterdag 26 oktober
Elke dag feest | gratis parkeren | kinderworkshops | livemuziek | taart | internationale proeverijen en meer! wcenschedezuid.nl

Bewegend Leren!
In groep 3 zijn wij dit jaar een pilot gestart met Bewegend Leren. Tijdens deze lessen,
gegeven door de vakdocent lichamelijke opvoeding van Sportaal en de leerkracht van
groep 3, bieden we de kinderen de woorden aan die zij aangeboden krijgen tijdens de
lessen technisch lezen en spelling in de groep terwijl we ze laten bewegen.
Wij combineren dus het bewegen en het leren. Kinderen krijgen hierdoor meer plezier in
het leren, woorden blijven langer en beter in het hoofd van het kind zitten en daarnaast
heeft het een positief effect op het zelfvertrouwen van het kind. In samenwerking met de
gemeente Enschede gaan wij kijken of wij dit verder vorm kunnen geven op meerdere
(voor)scholen en/of kinderopvang/BSO.
Voor ons is het nu al een groot succes!

de Stroinkslander
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BSO Het Sprookjesbos

Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982
Winkelvereniging Stroinkslanden
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220

Wat is de CountAir®?

Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460

De CountAir® is het eerste innovatieve hulpmiddel om het aantal doseringen in een inhalator
te tellen. U als COPD of astmapatiënt moet kunnen weten hoeveel doseringen er nog in uw dosisaerosol zit. De CountAir® telt af, hierdoor weet u ten alle tijde hoeveel medicatie u nog over
heeft voordat u op pad gaat. Dit geeft u extra vertrouwen en kunt u veilig en vertrouwd erop uit.

Wijkagent (Stroinkhuis)
Nihat Kösk
Tel. 0900-8844
Spreekuur: ma 13.30 - 14.30 uur

Eigenschappen

TMZ Wijkkamer Stroinkhuis
Het Stroink 64

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Inzicht in hoeveel inhalaties er nog over zijn
Zorgvuldig en eenvoudig in gebruik
Betrouwbaar; getest en gekeurd in samenwerking met apothekers en patiënten
Past op vrijwel alle dosisaerosolen
Goed leesbaar digitaal display
Zeker en vertrouwd op pad
Prijs: €18,95
Verkrijgbaar bij: BENU Apotheek Stroinkslanden

Meer informatie inclusief filmpjes hoe het werkt: www.countair.nl

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

Columbus Junior | Het Sprookjesbos is gevestigd in Wijkcentrum het
Stroinkshuis. Samen met Peuteropvang de Kabouters, Peuteropvang de
Zonnestraaltjes, ODBS het Stroink en RKBS de Regenboog vormen wij
Integraal Kindcentrum (IKC) Stroinkslanden.
Bij Het Sprookjesbos kunnen kinderen terecht voor zowel voor- en naschoolse opvang. De BSO maakt gebruik van de schoolpleinen om het
Stroinkshuis, het Smileyveld en Speelbos ’t Stroink. Gedurende het hele
jaar wordt er themagericht gewerkt. De afgelopen drie weken hebben wij
gewerkt met het thema Magie en Wetenschap.
Graag laten wij zien welke leuke projecten de kinderen op onze BSO zoal
uitgevoerd hebben tijdens deze themaweken!
Skittles Magie
De gekleurde snoepjes werden gebruikt om te laten zien wat er gebeurt als je ze in water legt. Eerst
lopen de kleuren uit, alsof het verf is. Een magisch
gezicht! Als je ze een dagje laat staan, dan lossen
de snoepjes helemaal op.
Ei oplossen
Wat gebeurt er als je een ei in azijn legt? Het gaat in
ieder geval erg stinken volgens de kinderen en de
schil van het ei laat los.
De magische ballon
De kinderen hebben met een trucje geleerd hoe zij een sateprikker door
een ballon kunnen prikken zonder dat de ballon knapt.
Lijkt het jou leuk om ook bij Het Sprookjesbos op de buitenschoolse opvang te komen? Kom dan gerust een keertje bij ons kijken. Natuurlijk kun
je ons ook bellen: 088 - 23 47 449.
Meer informatie vind je ook op onze website: www.columbusjunior.nl.

APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577
FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 86
Tel. 053 4766339
THUISZORG
• J.A.J. Hannink-Monnikhof
Weeminklanden 13
Tel. 053 4331297
• Het Veldhof – Woonzorg Nederland
Vasterlanden 1-59
Tel. 088 9210330
DIERENARTS
• Dierenartsen Frowijn en Vermeulen
Zunabrink 202
Tel. 053 4780520
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
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Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

Wijkwijzer Stroinkshuis
Iedere donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur bent
u welkom in de Wijkwijzer wijkcentrum Stroinkshuis.
Heeft u een vraag of zoekt u een activiteit of ondersteuning in uw wijk? Bijvoorbeeld omdat u graag andere mensen wilt ontmoeten? Omdat u hulp nodig heeft
bij het boodschappen doen of het bijhouden van uw
administratie? Of heeft u een vraag over zorg, opvoeding of financiële hulp nodig? In Enschede zijn veel
activiteiten en voorzieningen die u daarbij kunnen helpen.
In het Stroinkshuis staan enthousiaste vrijwilligers
voor u klaar om u te helpen met vragen of problemen
waar u niet uitkomt. Het wijkteam maakt ook onderdeel
uit van de Wijkwijzer. De Wijkcoach en de WMO-con-

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
Interviews en radactie: Marijke Kerkhof

sulent zijn er van 9.00 tot
10.00 uur. Het budgetadviesteam is van 09.30 tot
12.00 uur aanwezig om u te helpen met vragen op
financieel gebied. Ook is de woonconsulent van de
Woonplaats aanwezig van 09.30 tot 10.30 uur voor
vragen over wonen.
Wat uw vraag ook is, Wijkwijzer helpt u bij het vinden
van een passend antwoord. Op donderdagochtend
van 9.00 tot 12.00 uur is de Wijkwijzer geopend in wijkcentrum Stroinkshuis
U kunt Wijkwijzer ook digitaal vinden via www.wijkteamenschede.nl/wijkwijzer. Telefonisch zijn de Wijkwijzer en Wijkteams Enschede te bereiken onder nummer 053-481 7900.

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Jet
Broekstra, Marijke Kerkhof

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 6 november 2019

Afhaalpunten wijkkranten:
Wijkcentrum ‘t Stroink, WC Stroinkslanden, Primera, Tankstation WC Stroink,

De volgende krant verschijnt op:
donderdag 21 november 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

Het beste sport- en
beweeginitiatief
komt uit Enschede
Afgelopen woensdag is tijdens het VSG congres de winnaar van het ‘Beste
initiatief op sport- en beweegbeleid 2018/2019’ bekend gemaakt. Basisschool De Regenboog en Sportaal mochten deze prijs in ontvangst nemen.
Op basisschool De Regenboog in Enschede sporten leerlingen van groep
1 tot en met 8 structureel elke middag één uur. Om dit te realiseren zijn de
schooltijden aangepast van 08.30 tot 15.00 uur, zodat alle kinderen tussen
de middag één uur kunnen bewegen!
Het initiatief komt van basisschooldirecteur Mariëlle Siebelt, zelf sportminded en doordrongen van het belang van voldoende bewegen. “Door de
technologie van tegenwoordig bewegen kinderen veel minder. Natuurlijk
maken we gebruik van smartphones en iPads, maar we vinden het ook
belangrijk dat kinderen niet teveel stilzitten. Daarom sporten ze nu elke
dag een uurtje.” Samen met Sportaal (het sportbedrijf in de Gemeente
Enschede) werd het concept ontwikkeld, geïmplementeerd en waar nodig
aangepast het afgelopen schooljaar.
“We bieden diverse sport- en beweegvormen aan, zodat kinderen kennismaken met de diversiteit van bewegen. Je merkt dat de kinderen het
leuk vinden om nieuwe sporten te ontdekken. Wanneer kinderen tussen de
lessen door in beweging zijn, kunnen ze zich gedurende de dag beter concentreren en hebben ze meer energie.” Aldus Jeroen Geerink, combinatiefunctionaris van Sportaal. De leerkrachten hebben op deze manier ook
weer echt een uur pauze. Hierdoor vermindert de werkdruk. Dit initiatief is
mede tot stand gekomen door een samenwerking tussen Basisschool De
Regenboog, Sportaal, Gemeente Enschede, ROC van Twente, Menzis en
diverse sportverenigingen.

Graag stellen wij u voor aan Fotoclub Stroink
Wij zijn een gezellige groep amateurfotografen die maandelijks bij
elkaar komen. Elke maand hebben wij een nieuw thema en de
gemaakte foto’s worden besproken. Daarnaast worden er leuke
uitjes, wedstrijden, lezingen en
activiteiten georganiseerd. Houd
jij van fotograferen en gezellig
samenkomen? Neem dan eens
een kijkje op onze website: www.
fotoclubstroink.nl. Nog steeds enthousiast? Stuur ons een e-mail
via bestuur@fotoclubstroink.nl of
kom gezellig bij ons langs. Elke
laatste maandag van de maand
vanaf 19:30 uur in het Stroinkshuis.

Aftrap Sjors Sportief 2019-2020
De groepen 6, 7 en 8 verzamelen
zich om 13 uur in de hal van de Godfried Bomansschool. Samen met
wethouder van Sport Niels van den
Berg wachten ze vol spanning op wat
er gebeuren gaat.
Manon Huitink van Sportaal vertelt:
“Vandaag start de landelijke actie
Sjors Sportief en Sjors Creatief. Jullie krijgen allemaal een boekje waarin je allerlei sportieve en creatieve
activiteiten kunt vinden, waar je gratis aan mee mag doen. Het boekje is
het hele schooljaar geldig. Dus kies
wat leuks uit. Je mag zo vaak meedoen als je wilt. Maar vraag wel even
aan je ouders of het mag!”
Dit jaar vindt de aftrap van de actie in Enschede op de Godfried Bomansschool plaats, omdat een leerling van de school de tekenwedstrijd heeft
gewonnen. De tekening van Romée Tiehuis is op de voorkant van het
boekje afgedrukt. Ze wordt door de wethouder naar voren geroepen en
vertelt vol trots: “Ik heb op internet gekeken naar plaatjes. Daarna heb
ik zelf getekend en dingen aangepast.” Op de vraag hoe ze aan de 288
stemmen voor haar tekening is gekomen, antwoordt ze: “Door mijn moeder. Die heeft haar collega’s gevraagd.”
Voordat de wethouder Romée het eerste boekje overhandigd, vertelt hij:
“Sport is goed voor je koppie en voor je lichaam. Zo blijf je fit. Dus zoek
iets uit! En natuurlijk applaus voor Sportaal en ‘Cultuur in Enschede’ die dit
mooie boekje hebben gemaakt.”
Romée neemt vol trots het boekje in ontvangst. Jedidja Verboom van Menzis overhandigt haar vervolgens de prijs voor haar tekening: een middag
zwemmen met haar hele klas. Luid gejuich klinkt door de hal, want daar
is niet alleen Romée blij mee. Haar beste vriendin Mirthe geeft Romée tot
slot namens de school nog een creatief cadeau, zodat ze lekker verder
kan tekenen.
Voor meer informatie over Sjors Sportief en Sjors Creatief kijk op: www.
sjorssportief.nl
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LIKE WINKELCENTRUM HET STROINK OP FACEBOOK!

