
Openbare Dalton Basisschool Het Stroink 
De afgelopen periode hebben wij heel veel leerzame en leuke activiteiten gedaan, zoals: pompoensoep maken, paddenstoelen 
onderzoeken en zijn er voorleesactiviteiten geweest. Ook hebben wij verschillende musea bezocht en interessante excursies 
gehad. Het zijn er teveel om op te noemen en helaas paste het niet allemaal op één pagina. Kijk en geniet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"Wil je weten hoe wij leren leuk maken door al spelend te leren? Loop dan bij ons binnen en wij vertellen het je graag" 
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De geschiedenis van Enschede 
paneel 5 vervolg: Katoenspinnerij 
Jannink

De Week van Respect!

De drie schoorsteenpijpen zijn van 
links naar rechts van de textielfa-
brieken J.F. Scholten en Zonen, 
Servos en Gerhard Jannink en Zo-
nen. Na een jarenlange leegstand 
is de spinnerij in 1975 gerenoveerd 

en verbouwd tot een museum en 
appartementencomplex, naar een 
ontwerp van architect Sake de Boer. 
De begane grond bood plaats aan 
het Textielmuseum Jannink. In 2008 
is het textielmuseum gefuseerd met 
het Natuurmuseum Enschede en 
het Van Deinse Instituut. Het nieuw 
ontstane museum ging naar het Ro-
zendaal en kreeg de naam Muse-

um Twensewelle. De naam is 2018 
gewijzigd in De Museumfabriek. De 
ruimte van het voormalige Textiel-
museum was lange tijd niet meer in 
gebruik. In 2018 is de begane grond 
verbouwd tot een gezondheidscen-
trum.

De katoenspinnerij Jannink & Zn. 
werd rond 1800 opgericht en groei-
de uit tot één van de grootste bedrij-
ven in de Twentse textielindustrie. 
De fabriek was gehuisvest op een 
terrein tussen de Zuiderhagen en de 
Beltstraat, maar rond 1900 werd dit 
te klein en werd een terrein aan de 
Haaksbergerstraat aangekocht. 

Engeland was eind 19e eeuw voor-
loper in de ontwikkeling van groot-
schalige industrieën en het gebruik 
van stoommachines. Rond 1900 
reisden verschillende Twentse tex-
tielfabrikanten af naar Lancashire 
om daar de fabrieken te bekijken. 
Onder hen was Gerhard Jannink, 
die zeer onder de indruk raakte van 
de moderne technieken. Hij besloot 
eenzelfde type fabriek te laten bou-
wen als hij in Engeland had gezien 
en verstrekte dientengevolge de 
opdracht voor het ontwerpen voor 
een nieuwe fabriek met een weverij, 
sterkerij, machinekamer, ketelhuis 
en spinnerij,  niet aan zijn huisarchi-
tect H. Reijgers, maar aan de Engel-
se architect Stott. 

De voormalige spinnerij bestaat uit 
twee haaks op elkaar geplaatste 
bouwvolumes van twee en drie ver-
diepingen, met op de snijlijn een 
toren. De derde bouwlaag op de 
oostelijke vleugel werd kort na op-
levering bijgebouwd. Het gebouw 
is opgetrokken in donkere steen en 
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Dit jaar was van maandag 4 novem-
ber t/m zondag 10 november de “De 
Week van Respect”. Integraal Kind 
Centrum Meerlanden heeft daarom 
de handen ineen geslagen om sa-
men aandacht aan deze week te 
besteden. 
Op maandagmorgen heet een 
groepje van acht kinderen wethou-
der Kampman van harte welkom 
in Basisschool Bomans. Opdracht: 
‘Volg de rode draad.’ Langs het pla-
fond door het hele gebouw loopt 
inderdaad een rode draad. Met z’n 
allen gaan we op pad. De kinderen 
laten vol trots schilderijen zien. Iede-
re klas heeft samengewerkt aan één 
schilderij. De schilderijen gaan over 
boeken over samenwerking en sa-
menwerken kan niet zonder respect 
voor elkaar. De rode draad gaat via 
borden en posters over respect ver-
der naar de gezamenlijke ruimte van 
de scholen. Daar wacht een groep 
leerlingen ons op om met een dans, 
een rap en een toneelstuk te vertel-
len over respect. De kinderen zitten 
in de leerlingenraden van OBS Het 
Vastert, CBS Drakensteyn en RKBS 
Godfried Bomans en BSO De Knal-
hut. Aan de wethouder de eer om 
de eerste bouwsteen te leggen van 
de muur van respect. De komende 
week zullen alle kinderen ook een 
bouwsteen, met hun eigen idee over 
respect, aan de muur toevoegen. 

Maar niet alleen de kinderen zullen 
hun steentje bijdragen. Ook alle ou-
ders krijgen een kaartje om aan de 
rode draad te hangen.
We volgen de rode draad verder 
naar basisschool Het Vastert en 
naar basisschool Drakensteyn. Daar 
laten de kinderen borden over res-
pect zien. Er is zelfs een ‘Respect-
paal’. Alle kinderen van de school 
hebben daar een spijker ingeslagen, 
omdat ze staan voor respect. De 
rode draad gaat weer verder en we 
gaan naar buiten. Respect hebben 
voor elkaar houdt natuurlijk niet op 
bij de deur. Ook op het schoolplein 
gaan de kinderen respectvol met 
elkaar om. Er is daarom een graffi-
ti-kunstwerk over respect gemaakt 
om de kinderen eraan te herinne-
ren. De rode draad gaat vanaf daar 
weer naar binnen en blijft rondgaan. 
Wethouder Kampman is erg onder 
de indruk van alle activiteiten om 
het respect voor elkaar te vergroten. 
“Een ‘Fist Bump’ is leuk, maar daar 
blijft het niet bij. Nodig ook eens kin-
deren uit op een feestje die niet zo 
vaak worden uitgenodigd. Probeer 
te delen van wat je hebt en ga ook 
eerlijk en zuinig met elkaars spullen 
om.” De route van vandaag is hier-
mee ten einde, maar de rode draad 
blijft natuurlijk doorgaan. Want alles 
is gekleurd, maar respect is wat ie-
dereen verbindt.

2

Sinterklaasintocht Stroinkslanden
We vertrekken op zaterdag 23 november 2019 stipt om 13.00 uur vanaf 
Stroinkshuis (Het Stroink 64). De route vindt u op pagina 15.

lees verder op pagina 15
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Wist u dat een rode vliegenzwam 
met witte stippen door regen en wind 
zijn stippen kan verliezen? Of dat het 
groeien van braamstruiken betekent 
dat er veel stikstof in de grond zit? 
De deelnemers van de IVN-wande-
ling luisteren aandachtig naar de gid-
sen. 
Wat deze wandeling bijzonder 
maakt, is dat het de eerste IVN-wan-
deling voor blinde en slechtziende 
mensen in Enschede is. Maar op 
drie andere plekken in Nederland 
worden deze wandelingen georgani-
seerd. De deelnemers van vandaag 
zijn ofwel lid van de Maculavereni-
ging of komen bij het Diagnosecen-
trum Bartiméus in Hengelo. IVN En-
schede wil het ook voor deze groep 
mogelijk maken om naar buiten te 
gaan en van de natuur te genieten, 
nadat ze eerder al wandelingen voor 
dementerende ouderen en rolstoel-

gebruikers heeft georganiseerd. 
Rond 14.00 uur gaf wethouder 
Kampman een gesproken en zacht 
startsein. De natuur moeten we ten-
slotte niet verstoren. Daarna gaan 
drie groepjes onder begeleiding van 
IVN-gidsen op pad door het Stroinks-
bos. Door te ruiken, te luisteren en 
te voelen krijgen de deelnemers de 
kans om van de natuur te genieten 
en te leren. Uw redacteur geniet 
volop mee en leert met hele ande-
re ogen kijken naar de omgeving. 
Zo blijkt een betonnen trap zonder 
gekleurde strepen levensgevaarlijk, 
terwijl een bospad door de verschil-
len in kleur en ondergrond veel mak-
kelijker is.
De middag werd gezellig afgesloten 
met koffie en gebak bij het Stroinks-
huis. Zowel de deelnemers als de 
IVN-gidsen vonden het voor herha-
ling vatbaar.

De afgelopen weken stonden voor 
ons in het teken van Halloween. En 
wat was het gaaf! We hebben twee 
dagen feest gevierd. Of nu ja feest…
het was meer griezelen. Maar het 
was wel griezelig gezellig! Op vrij-
dag namen 250 kinderen samen met 
hun ouders deel aan de spooktocht. 
In groepjes gingen ze door de wijk 
schrikkend, lachend, gillend en en-
thousiast tegelijk. De ouders hadden 
ook wat te doen, want die hadden 
een puzzeltocht. Dat leverde heel 
wat hoofdbrekens op. 
Weet u wat bijzonder is? Dit jaar heb-
ben we de spooktocht samen met 
het Stroinkshuis georganiseerd. We 
willen tenslotte allemaal activiteiten 
voor de wijk organiseren en mensen 
met elkaar verbinden. De deelnemers 
konden daarom tijdens de tocht even 
langs bij de heksen van het Stroinks-
huis voor een glaasje heksensap en 
een sanitaire noodstop. Langs de 
route waren natuurlijk nog veel meer 
posten waar iets te beleven viel. Op 
de ene plek was er een traktatie, op 
een andere een puzzel. Er waren zelfs 
extra posten bijgekomen, omdat 
meer huizen spontaan besloten om 
mee te doen toen ze hoorden  van 
de spooktocht.  Over mensen met el-
kaar verbinden gesproken!

Op zaterdag was de horrortocht voor 
de oudere ‘kinderen’. Mensen kwa-
men uit de wijk en zelfs uit de wijde 
omgeving van Enschede om bij ons 
in het bos mee te doen en te kijken.  
Meer dan 300 deelnemers hebben 

zich laten verrassen door o.a. weer-
wolven en een filmscéne uit de Wal-
king Dead. 
De grootste verrassing of schrik was 
voor veel mensen ons kerkhof op 
het Smileyveld zelf. Vrijdag stonden 
daar doodskisten met poppen, maar 
zaterdag kwamen die poppen ineens 
tot leven! 
Met meer dan 130 vrijwilligers en 
figuranten en meer dan 500 deel-
nemers hebben we de schrik en de 
schik van ons leven gehad. Tot vol-
gend jaar… als je durft….

Opmerkingen van publiek 
(op Facebook)
Was super heel goed gedaan bedankt 
allemaal!
Was echt super gaaf bedankt!
We waren zover gekomen als de en-
tree... toen vonden enkelen van ons 
gezelschap de zombies echt te eng…
Een avond vermaak voor €1,50! Waar 
krijg je dat nog?!
Mooi werk geleverd en zo fijn voor 
de wijk!
Het was weer een geweldige avond
Mijn zoon heeft genoten. Bedankt 
dat hij mee mocht doen.
We hebben echt genoten op vrijdag 
en zaterdag. Top gedaan!
Wij vonden de weerwolven het eng-
ste haha vooral die ene op de grond 
hahaha
Het was weer een gezellige dag en 
avond heb er van genoten volgend 
jaar weer.

Tot ziens bij Smiley Stroinkslanden!
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Smileyveld Stroinkslanden
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IVN wandeling voor  
blinden en slechtzienden 
in het Stroinskbos

Gezocht: een werkplek waar ik 
mijzelf kan zijn

Werken in de wijk

“Kom binnen!” Stasiu Kasper houdt het zeil opzij en laat enthousiast zijn 
atelier zien. Het is een grote ruimte in de tuin van zijn oom. Ze hebben met 
behulp van een partytent, zeil en kunstwerken een mooie werkplek gemaakt. 
Als we binnenkomen, ruikt het naar kaarsvet. Stasiu: “Ik kan hier best goed 
werken, maar het is wel koud.” Vandaag is het door de oostenwind inderdaad 
snijdend koud. De wind komt overal doorheen. “Ik zoek daarom een nieuwe 
werkplek. Een plek waar ik lekker kan werken, muziek kan draaien en het 
liefst ook nog plek heb om mijn kunstwerken op te bergen.” De vader van 
Stasiu vult aan: “Onze zolder en garage liggen helemaal vol met kunst van 
Stasiu. Sommige werken zijn zo groot dat ze in twee dozen bewaard moeten 
worden.” 
Kun je iets over je werk vertellen? Stasiu: “Ik ben professioneel heavy metal- 
en gothickunstenaar. Ik gebruik vooral materiaal dat ik op straat vind, zoals 
schaapshoorns, takken en afval. Ook oud-laboratoriummateriaal en poppen 
gebruik ik graag. Als ik iets heb gevonden, ga ik er gewoon mee aan de slag. 
Niet nadenken, gewoon doen.” 
In de vorige krant hebben we gezegd dat je Art Brut kunstenaar bent. Klopt 
dat? Stasiu: “Ja, maar ik wil dat woord niet gebruiken.” Oh, waarom niet? 
Het is toch een naam van een kunststroming? Stasiu: “Ja, maar andere kun-
stenaars denken dan gelijk dat ik anders ben. Dat ik zielig ben en dat ben 
ik absoluut niet! Ik heb niet gestudeerd, maar ik heb wel les gehad. Ik ben 
zeven dagen per week bezig met mijn kunstwerken.” De vader van Stasiu: 
“Art Brut heeft een negatieve bijklank en wordt daarom als minderwaardig 
gezien. Iets wat alleen is voor gehandicapten of zieken en dat is dus niet zo. 
Daarom gebruiken we die term liever niet.”
Als onze lezers je willen helpen aan een werkplek, waar moet die dan aan 
voldoen? “Ik heb een grote ruimte nodig, want ik maak grote dingen. Het 
liefst wil ik een ruimte in een gebouw waar meer kunstenaars werken. Dan 
kunnen we elkaar helpen en ontmoeten. Maar het is wel belangrijk dat ik er 
gewoon mijzelf kan zijn. Als ik werk, vliegt er wel eens verf naast. Het moet 
dus geen probleem zijn als er een keer een vlek op de muur komt. Ik wil 
ook graag mijn muziek draaien terwijl ik werk. Ik luister graag naar o.a. Iron 
Maiden en Rammstein.”  Vader: “We willen natuurlijk gewoon huur betalen. 
Maar we hebben een beperkt budget van € 250 per maand. We wonen in 
Stroinkslanden. Iets dicht bij huis zou fijn zijn, maar een werkruimte in de rest 
van Enschede of zelfs iets wijdere omgeving, is ook goed.” 
Mocht u meer willen weten over het werk van Stasiu of kunt u hem wellicht 
helpen aan een werkplek, stuur dan een mail naar de redactie.

U bent van 
harte welkom!

Ruime keus in stadsfi etsen, e-bikes, 
kinderfi etsen en bakfi etsen.

Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie 
en servicebeurten, waarbij we uw fi ets 

GRATIS ophalen en afl everen.

OPENINGSTIJDEN
Maandag: 13:00 - 18:00 uur
Dinsdag: 9:00 - 18:00 uur
Woensdag: 9:00 - 18:00 uur
Donderdag: 9:00 - 18:00 uur
Vrijdag: 9:00 - 20:00 uur
Zaterdag: 9:00 - 17:00 uur
Zondag: Gesloten

VOLG ONS OOK OP

/pro� lebroeksema

Servicepas

Vakbekwaam personeel

Bekende A-merken

✓

✓

✓

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

Het was dan misschien herfstvakan-
tie, maar bij basisschool De Regen-
boog was het een drukte van jewel-
ste. Leerkrachten liep heen en weer, 
plakten etiketten en gooiden van 
alles weg. Reden: de school kreeg 
nieuw schoolmeubilair. Alle kasten, 
tafels en stoelen werden vervan-
gen. Het nieuwe meubilair werkt een 
beetje anders dan het oude. Waar 
voorheen de tafels en stoelen ver-
schillende hoogtes hadden, heeft 
nu alles dezelfde hoogte. De stoe-
len hebben allemaal een voetsteun, 
die in hoogte versteld kan worden. 
Doordat alles dus ‘even hoog’ is in 
de klas werkt het veel makkelijker 
voor de leerkracht en vallen ver-
schillen tussen leerlingen ook min-
der snel op.
Maar kunnen we dan nog iets doen 
met het oude schoolmeubilair? 
Het antwoord was “JA”! Stichting 
Townships S.A. verzendt contai-
ners met goederen, voornamelijk 

schoolmeubilair, naar Zuid-Afrika en 
Gambia. Douwe en Gerry Helfrich 
hebben de stichting 19 jaar geleden 
opgericht toen ze tijdens een vakan-
tie in Zuid-Afrika geraakt werden 
door de erbarmelijke situatie in een 
Township in Port Elizabeth. Na veel 
overleg en onderzoek hebben ze 
via diverse instanties als rederijen 
en het consulaat met hulp van vele 
vrijwilligers vele containers verzon-
den. De container van De Regen-
boog was nummer 199 en gaat naar 
Gambia. Het duurt zo’n drie weken 
voor de container aankomt. Dan 
worden de spullen door de mensen 
ter plaatse verdeeld over de scholen 
die meubilair nodig hebben. De con-
tainer van De Regenboog komt dus 
aan als de krant bij u op de mat valt. 
In een volgende krant hopen we u 
te kunnen vertellen waar het meubi-
lair precies terecht is gekomen. Voor 
meer informatie: www.townshipssa.
com

Biking4Jim

Halloween Smileyveld foto’s

Zondag 10 november 2019 hebben deelnemers van 
Handbikegroep Twente een bingomiddag georgani-
seerd in het wooncomplex “Het Veldhof”. De prijzen 
voor de bingo zijn gesponsord door hoofdzakelijk 
winkeliers in Enschede. De opbrengst van de bin-

gokaarten ging volledig naar de sponsortocht Biking4Jim, met als doel 
om een rolstoelauto/bus bij elkaar te verdienen.
We hebben nog 6 maanden te gaan voor de start voor we aan onze grote 
uitdaging van ruim 230 km beginnen, Sponsortocht Biking4Jim. De uitdaging 
is dat degenen die in hun dagelijks leven in een rolstoel zitten en met een 
handbike fietsen, samen met een aantal fietsende buddy’s naar Otterlo fiet-
sen. De fietsende buddy’s fietsen op een gewone fiets op de snelheid van de 
handbikers en dat is 13-15 km/uur.
De afstand die op vrijdag 15 mei 2020 afgelegd moet worden is ruim 115 
km. Diezelfde afstand zal zondag 17 mei 2020 nog een keer weer moeten 
worden afgelegd om weer in Enschede Zuid aan te komen.
Tijdens het weekend gaan er ook nog een aantal verzorgende buddy’s mee 
die zorgdragen voor versnaperingen en drinken op de 4 rustpunten die op de 
route zijn gepland en dat de bungalows waarin we verblijven klaar zijn voor 
gebruik en dat de tafel is gedekt. 
Ook onze veiligheid wordt gewaarborgd, zowel de wijkagent van Stroinkslan-
den en misschien één of meerdere collega’s fietsen mee op de snelheid van 
de handbikers, daarnaast zijn er ook verkeersregelaars van Traffic Security 
Nederland aanwezig om ons veilig te laten oversteken.

Bij het inleveren van dit item staat de teller op € 9.362,50 We hebben nog 
ruim € 9.000 nodig. Voor uitgebreide informatie zie www.biking4jim.nl/

Een container vol schoolmeubilair 
aan het eind van De Regenboog

foto’s: Tineke Eitink-Doornhein
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EnschedeZuid
nieuws voor heel

Geldig van wo 6 november t/m di 3 december 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

50% korting: Korting wordt aan de kassa verrekend.*

 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

KIES EN MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak à 500 gram, 
Blauwe bessen bakje à 125 gram,
Frambozen bakje à 125 gram,
Kanzi appels tas à 1 kilo of
Kiwi Sun Gold à 3 stuks

 3 VOOR

450

LOS GANSOS WIJNEN
4 flessen à 750 ml

4 HALEN
2 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

JUMBO ROOMBOTER 
STROOPWAFELS
2 pakken à 12 stuks

 2 VOOR

300

 

Stefan van den Aker 

Úw makelaar in de Stroinkslanden 

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES 

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

Vraag een gratis waardebepaling  
van uw woning aan! 

SERVICE,  KWALITEIT EN MAATWERKSERVICE,  KWALITEIT EN MAATWERK

www.wikodakkapellen.nl
Vergadering Stadsdeelcommisssie Zuid 15 oktober
Dinsdag 15 oktober 2019, 19.30u, 
locatie Restaurant Zorgcentrum De Posten 
Op de vergaderingen van Stadsdeelcommissie Zuid is 
iedereen welkom!

De vergadering begon met een interactief gesprek met 
de zaal en met genodigden o.b.v. stellingen voorbereid 
door de raadsleden mevrouw Futselaar, de heer Kel 
en mevrouw Rutjes. 
Stellingen:
•  Wonen: in Zuid kan je je hele leven wonen, je hoeft 

er nooit meer weg. Kortom: Zuid is levensloopbesten-
dig!

•  Voorzieningen: in Zuid zijn voldoende voorzieningen. 
Er ontbreekt niets!

• Zorg & Welzijn: in Zuid is de juiste zorg nooit ver weg.
•  Openbare ruimte: Zuid is voor mensen die slecht ter 

been zijn (gebruikers rolstoel, rollator etc.) een toe-
gankelijk stadsdeel.

•  Een stadsdeel voor iedereen: voor jongeren is er ge-
noeg te doen in Zuid. Ze hoeven zich daarom niet te 
vervelen.

De bewoners wonen over het algemeen prettig in En-
schede Zuid was de heersende stemming. Wat voor-
zieningen betreft was men het erover eens dat wijk-
centrum en winkelcentrum Helmerhoek momenteel 
niet voldoen. Bij de stelling Zorg & Welzijn werden 
Erve Leppink en de ‘Huiskamer van de wijk’ genoemd 
als goede voorbeelden. 
Ook werd aangegeven dat men rond de opening van 
het Winkelcentrum Enschede Zuid een busje had ge-
mist waarmee mensen gehaald en gebracht konden 
worden. In de openbare ruimte is veel groen. Een 
buurtbus zou wenselijk zijn. Men vindt stadsdeel zuid 
niet overal even toegankelijk, vooral stoepen zijn op 
een aantal plekken moeilijk te nemen met rollators en 
rolstoelen. “Wordt aan gewerkt” liet de gemeente we-
ten. Zuid is een stadsdeel voor iedereen, maar niet ie-
dereen is ervan overtuigd dat er voor jongeren genoeg 
te doen is.

Aandachtspunten & toezeggingen n.a.v. de vorige 
vergadering: 
•  Winkelcentrum Stroinkslanden: de planning voor de 

renovatiewerkzaamheden is met de stadsdeelcom-
missie gedeeld. 

•  RIBW: alle afspraken die gemaakt zijn en gemaakt 
worden inzake Broekheurnerborch en de vestiging 
van RIBW-cliënten aldaar, komen op papier en na te 
zoeken.

Mededelingen 
•  De Magneet: Verbouwing ligt op schema, in novem-

ber is het gebouw weer beschikbaar. 
•  De Bijenstal bij De Wesseler is geplaatst (de opening 

was op 28 oktober). 
•  Smiley Stroinkslanden: genomineerd voor Enschede-

se vrijwilligersprijs. 
•  Het Noaberhuus Helmerhoek heeft de Jan Schaefer-

prijs gewonnen. 
•  Voor Dragonheart is een (besloten) werkgroep inge-

steld o.l.v. raadslid mevrouw Futselaar. 
•  Een belanghebbende bewoner spreekt in namens 

de bewoners rond de geplande RIBW-vestiging dat 
ze geen bewoners willen die forensische zorg nodig 
hebben en dat ze liever helemaal geen RIBW-vesti-
ging zouden zien komen. 

Nieuws vanuit de wijkraden
De voorzitter van de Wijkraad Wesselerbrink geeft aan 
dat ze kijken naar huisjesmelkers en dat men druk be-
zig is met de opknapbeurt van De Magneet en omge-
ving.

Vragen van de commissie
•  Onderverhuur van 34 panden aan de Haneberglan-

den: Volgens de wethouder is er geen sprake van 
forse overschrijding van onzelfstandige bewoning. 
Overlast kan gemeld worden via het meldpunt bij 
wijkregisseur Just Boeke. 

•  De vraag komt ter tafel wat er nu echt nog gebeurt 
met de plannen rond de Tafel van Marcelis.

Toekomstbeeld van ‘onze buurt De Posten’
Henk Abels presenteerde namens de coalitie van Do-
mijn, Zorgcentrum De Posten, de gemeente Ensche-
de, Woonzorg Nederland en de provincie Overijssel 
het toekomstbeeld van ‘onze buurt De Posten’. Aan-
leiding voor deze visieontwikkeling zijn de nieuwbouw 
Zorgcentrum De Posten, de veranderende zorg, le-
vensbestendig wonen en de inclusieve samenleving. 
Onze buurt De Posten: een wijk die klaar is voor de 
toekomst: Wonen en leven op eigen manier, met eigen 
verantwoordelijkheid én omkijken naar elkaar: samen-
redzaamheid. Mogelijkheden, talenten en eigen regie 
centraal stellen. Voorzieningen voor wonen, zorg, be-
handeling, ontmoeten en activiteiten. 
Als coalitie werken wij met verschillende organisaties 
in de wijk slim samen. We vullen elkaar aan en grij-
pen kansen aan om met bewoners de buurt tot een zo 
groot mogelijk succes te maken. Enkele voorbeelden: 
Studenten integreren in de wijk, Groen Verbindt, de 
Dementievriendelijke wijk en Burendag.

Het eerste dat te zien en beleven 
was, was een mini-reuzenrad waar 
volop blije kinderen inzaten. Voor 
de kinderen was er ook een speur-
tocht uitgezet door het hele winkel-
centrum. Hapjes, drankjes en toe-
spraken werden voorafgegaan door 
live-muziek. Kortom een echt fees-
telijk gebeuren. In de dagen vooraf-
gaande was het hele winkelcentrum 
al opgefleurd met welkomststickers 
en ballonnen.

De eerste toespraak op deze her-
openings woensdagmiddag was 
door meneer Roelloffzen, de eige-
naar van Winkelcentrum Enschede 
Zuid. De officiële openingshande-
ling werd verricht door wethouder 
van stadsdeel Zuid, de heer Kamp-
man. Vandaag vergezeld door zijn 
stagiair Stefan. Er werd een certifi-
caat uitgereikt, de KVO ster voor het 
meest veilige winkelcentrum. Met 
dank aan de politie en Henk Jan 
van der Holst van de beveiliging. 
Het bestuur van het winkelcentrum 
werd beloond met cadeautjes die in-
gepakt zaten dus helaas weten we 
niet wat daar inzat. De Bruna werd 
verkozen tot meest gastvrije winkel 
van het winkelcentrum. Tot slot van 
de feestelijkheden mocht wethouder 

Kampman een anti-pesttegel leg-
gen. Een tegel die je eraan herinnert 
dat pesten een slechte zaak is. 

De hele week tot en met zaterdag 

werd er feest gevierd! Daarna kunt 
u natuurlijk gewoon langskomen in 
het tot ‘beste winkelcentrum van 
Enschede’ verkozen Winkelcentrum 
Enschede Zuid.

Prokkelstage, 
dagje op stap met 
de wethouder
Naast wethouder van Zuid Ar-
jen Kampman zien we Stefan. 
Stefan mocht in het kader van 
een prokkelstage een dag sta-
ge lopen bij de wethouder. Een 
prokkelstage is een keer per 
jaar een dag kennismaken met 
andere beroepen. Stefan zelf 
werkt bij Vogido op het terrein 
en doet de was. Het werd een 
bijzondere dag. Het begon met 
een bezoek aan het gemeente-
huis waar hij de raadszaal het 
mooiste vond. Ook de moza-
iekzaal viel in de smaak. Vanaf 
het gemeentehuis gingen beide 
op de electrische fiets naar Win-
kelcentrum Enschede Zuid voor 
de officiele heropening. Op het 
podium staan, een prijs uitreiken 
en een pesttegel leggen. Er zijn 
dagen dat ik minder beleef. Van 
al deze activiteiten vond Stefan 
het steen leggen het leukst. Zelf 
een toespraak houden hoefde 
van Stefan niet.

Verslag van de feestelijke heropening van Winkelcentrum 
Enschede Zuid op 23 oktober
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De 1ste 500 klanten ontvangen 
gratis een ‘Literair Juweeltje’

Printpapier 
2 halen 1 betalen

Aanbiedingen geldig vanaf 21 november en alleen bij Bruna Enschede Zuid.

2=1

OP=OP

MOGELIJK 
GEMAAKT 
DOOR:

1 DECEMBER 2018
ZATERDAG

Sint Nicolaas Comité Enschede

30 NOVEMBER 2019
ZATERDAGZATERDAG

30 NOVEMBER 2019
ZATERDAG

MOGELIJK 
GEMAAKT 
DOOR: Sint Nicolaas Comité Enschede 
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Het Leunenberg

Het lang

12.00 uur -  Vertrek stoet vanaf 
Het Leunenberg

12.00 uur -  Start programma 
winkelcentrum

13.00 uur -  Aankomst bij het 
winkelcentrum

14.30 uur -  Einde programma 
winkelcentrum

14:30 uur -  Pieten disco in de Magneet 
(gratis entree)

PROGRAMMA

Kerstbomen 

Keramiek 

Kaarsen 

KERSTVERKOOP 
Vanaf vrijdag 6 december  
Vereniging ‘t Helmgras 
Rondemaatweg 75 7544 NJ Enschede 

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. In de maanden juli en augustus is er geen krant.

•  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. U kunt hem ook ophalen bij de winkelcentra 
of de diverse andere afhaalpunten. Deze afhaalpunten vindt u in de 
colofon op pagina 14.

• Wilt u dit ook doorgeven aan mensen die de krant niet krijgen?

Heeft u een vraag, tip of een leuk verhaal? 
Mail dan naar info@bbproductions.nl

‘Bsayno’, Aramees voor ‘Wees welkom’ 
is de naam van de dagopvang van de 
Posten voor ouderen met een Suryoye 
achtergrond. In een gezellige huiska-
mer drinken de deelnemers samen kof-
fie en bespreken zij actualiteiten. Of zij 
doen bewegingsactiviteiten of spelletjes, 
waarmee tegelijkertijd de Nederlandse 
taal wordt geoefend. Bsayno is er niet 
alleen voor de gezelligheid, maar ook 
om deel te blijven uitmaken van de sa-
menleving, het nieuws te delen en fysiek 
en geestelijk zo veel mogelijk in condi-
tie te blijven. De Posten is nu op zoek 
naar Suryoye- en/of Arabisch sprekende 
vrijwilligers die op dinsdag, woensdag of 
donderdag willen helpen met het klaar-
zetten van de spullen, opruimen van de 
ruimte na afloop en het schenken van 
koffie/thee. Ook assisteren de vrijwil-
ligers de professionals bij de creatieve 
activiteiten. 

Benieuwd hoe de vrijwilligersfunctie bij 
dagopvang Bsayno eruit ziet? Lees dan 
de ervaring van vrijwilligster Samira Ak-
gun: 
“Sinds een paar jaar help ik op dins-
dagochtend bij de dagopvang voor ou-
deren met een Suryoye achtergrond. Ik 
ken Nicme, de coördinator, al jaren. We 
komen uit hetzelfde dorp in Turkije. Zij 

vroeg mij of ik hier wilde helpen. Eigen-
lijk zoek ik een betaalde baan, maar zo 
lang ik die niet heb ben ik hier elke dins-
dagochtend. Zelf ben ik al sinds mijn 12e 
in Nederland en ik spreek de taal. Als ik 
oud word red ik me dus wel, maar de ou-
dere cliënten die hier komen niet. Voor 
hen is het heel fijn als zij zich kunnen 
uiten in hun eigen taal en als zij hun ver-
haal kwijt kunnen. Afgezien van de me-
dicatie-uitgifte help ik met alles. Meest-
al zijn we met zo’n 2 of 3 vrijwilligers 
en de coördinator. Ik ga met bewoners 
een blokje wandelen, duw de rolstoel, 
doe een beweegactiviteit of we spelen 
samen een spelletje, zoals kaarten, me-
mory of sjoelen. Eén van de bezoekers 
was vroeger timmerman en maakte de 
mooiste dingen van hout, houten bed-
den, en hele inrichtingen voor kerken. 
Nu hij dement is geef ik hem soms hou-
ten blokken, waarmee we dan samen 
‘huizen bouwen’. Ik vind het prachtig om 
te zien welke herinneringen er dan bij 
hem boven komen.”  

Geïnteresseerden in deze of andere 
vrijwilligersfuncties bij de Posten kun-
nen contact opnemen met Frieda van 
der Meij via fvandermeij@deposten.nl of 
Anne Wilderink, via awilderink@depos-
ten.nl of via 053-4753753.

Vanaf 6 december kunt u weer terecht 
op ‘t Helmgras voor een mooie kerst-
boom. Er zijn dit jaar drie soorten.  
• Abies Nordmann: symmetrische vorm, 
lange donkergroene glanzende naal-
den, goed naaldvast;
• Picea Omorika: slanke boom met een 
zilveren glans, redelijk naaldvast;
• Abies Frazerii: Nieuwe soort! Fris 
groen, korte naalden, zeer naaldvast.
Deze nieuwe soort zit qua vorm, breed-
te en prijs tussen de andere twee in. 
Maar kom gewoon een mooie uitzoeken 
zou ik zeggen. Er zijn ook grote bomen 
voor bijvoorbeeld bij u op het plein. 
Bij besteding vanaf 15 euro mag u een 
lootje trekken. Er zijn leuke prijsjes en u 
weet gelijk of u iets gewonnen heeft. Als 

u er dan toch bent, neem dan ook even 
een kijkje in de galerie/winkel voor een 
mooi (kerst)cadeau. Er zijn zelfgemaak-
te kaarsen, mooie keramieken beeldjes, 
kerstboomhangers, houten voorwerpen 
en nog veel meer.
U kunt natuurlijk ook altijd terecht voor 
openhaardhout en zakken potgrond. U 
vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaat-
weg 75. Voor meer informatie: kunt u 
bellen met 053-4781505 of mailen met 
hethelmgras@hetnet.nl

’t Helmgras, wist u dat... De Posten zoekt vrijwilligers voor dagopvang 
voor ouderen met een Suryoye achtergrond

Bonhoeffer docent ontvangt prestigieuze prijs voor techniekonderwijs
Op vrijdag 18 oktober 2019 nam Wen-
dy Pereira-Smit, docent Technologie & 
Toepassing en Dienstverlening & Pro-
duct van Bonhoeffer College locatie 
Geessinkweg, de Ir. W. Maas Gees-
teranusprijs in ontvangst.
Deze prestigieuze prijs  voor tech-
niekonderwijs werd uitgereikt door 
Pieter Maas Geesteranus (Ir. W. Maas 
Geesteranus Fonds) en Swen Peeters 
(WorldSkills Nederland).
Haar leerlingen wonnen eerder dit jaar 
goud tijdens de grote finale van Skills 
Talents. Docent Wendy Pereira-Smit 
viel zelf ook in de prijzen. Omdat zij 
haar leerlingen zo goed begeleidt en 
daarnaast een inspirator is voor colle-
ga-docenten, mag zij de Ir. W. Maas 
Geesteranusprijs in ontvangst nemen 
en zich een heel jaar lang de ‘Meest 
Inspirerende vmbo-docent in het tech-
niekonderwijs 2019’ noemen.
Het hart van de docente Technologie & 
Toepassing en Dienstverlening & Pro-
ducten op Bonhoeffer College Gees-
sinkweg in Enschede, ligt bij het vmbo: 
‘Ik wil mijn leerlingen niet pamperen: 
door ze uit te dagen in een wedstrijd, 
kunnen ze boven zichzelf uitstijgen.’ 
Arie Slob,  minister van OCW, maakte 
in juni van dit jaar bekend dat Wendy 
Pereira-Smit de gelukkige winnaar 
van de Ir. W. Maas Geesteranusprijs 
is. De bijbehorende penning kreeg de 
docent op vrijdag 18 oktober uitgereikt 
tijdens een feestelijke bijeenkomst op 
haar school.

Kennismaken met veel facetten van 
techniek
Pereira-Smit is coördinator op Bon-
hoeffer College locatie Geessinkweg. 
Dit is een Bèta Challenge school 
waar leerlingen vanaf de eerste klas 
in aanraking komen met technologie 
en de toepassing ervan. “Samen met 
mbo’ers lossen onze leerlingen een 
bestaand probleem van een bedrijf 
op. Voor leerlingen in de theoretische 
en gemengde leerweg is dat een fan-
tastische verbreding, want zo leren 
ze veel meer facetten van techniek 
kennen. En van de daarbij passende 
vervolgopleidingen en bedrijven. Het 

maakt dat ze straks beter kunnen kie-
zen. Vooral voor meisjes is het goed 
om te ervaren hoe leuk en interessant 
de techniek kan zijn.”

Wilskracht en drive
De leerlingen moeten vooral plezier 
hebben en lekker in hun vel zitten om 
goed te kunnen presteren, vindt Perei-
ra-Smit. “Ik kan het niet vaak genoeg 
tegen mijn leerlingen zeggen: je kunt 
alles waarmaken wat binnen je bereik 
ligt, als je maar de wil en de drive hebt. 
En het gaat niet alleen om winnen, 
ook de sociale kant is belangrijk. Zo 
had een team van een andere school 
in de voorrondes een bepaald kabel-
tje niet. Eén van mijn leerlingen liet 
de jury weten dat zij wel hun reserve-
kabel mochten gebruiken. Dat vind ik 
dan fantastisch.”

Collega’s inspireren
Haar inspirerende manier van coa-
chen en begeleiden betaalde zich uit. 
En ook voor haar collega’s is Wendy 

Pereira-Smit een inspirator, zo bleek 
uit het juryrapport van de Ir. W. Maas 
Geesteranusprijs. Waar hem dat in 
zit? “Ik vind het belangrijk me als do-
cent te blijven ontwikkelen. Natuurlijk 
heeft iedereen wel eens last van de 
hectiek of de administratielast. Maar 
als je gebruikmaakt van elkaars kwa-
liteit en van elkaar leert, dan blijf je je 
ontwikkelen en wordt het nooit saai. 
Daarin wil ik mijn collega’s graag in-
spireren.”

Over de IR. W. Maas Geesteranus 
Prijs
De IR. W. Maas Geesteranus Prijs 
is een initiatief van het Ir. W. Maas 
Geesteranus Fonds. Dit Fonds is op-
gericht ter nagedachtenis van Ir. Wil-
lem Maas Geesteranus (1893-1948). 
Maas Geesteranus was directeur van 
Werkspoor en maakte zich hard voor 
jonge mensen die een technische op-
leiding volgden. Het Ir. W. Maas Gees-
teranus Fonds draagt zijn gedachte-
goed uit.
De laatste vijf jaar werd de Ir. W. Maas 
Geesteranus Prijs toegewezen aan 
een basisschool met het beste voor-
beeld van Wetenschap & Techniek 
in het basisonderwijs. Dit jaar neemt 
voor het eerst een VMBO-docent de 
Ir. W. Maas Geesteranus Prijs in ont-
vangst. Hiervoor heeft het bestuur van 
het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds in 
samenwerking met WorldSkills criteria 
geformuleerd.
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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 wijkvoor-
ziening Stroinkshuis. 
Jenny was destijds een van de 
voorvechters voor de komst 
van de wijkvoorziening. De 
vraag of Stroinkshuis in de 
afgelopen 7 jaar een toege-
voegde 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 gee�  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 hee�  meer 
voordelen, zo schui�  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 toe-
gevoegde waarde. Jenny denkt 
gevraagd en ongevraagd met 
Stroinkshuis mee, ze dur�  echt 
kritisch te zijn en houdt alles in 
de gaten. Maar het belangrijkste 
is dat Jenny tijdens de afwezig-
heid van de beheerders, hun 
taken waarneemt en de scepter 
zwaait over Stroinkshuis. Hoe bij-
zonder mooi is dat. ‘’En dat doet 
ze meer dan goed, zegt Danielle 
Kree� ’’.

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 

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. 

Trotse bewoonster van Stroinkslanden Jenny Schonewille
“Je maatschappelijk inzetten is heel gewoon’’!ad
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Stroinkshuis
Het Stroink 64, 7542 GT Enschede
Telefoon: 053 – 4757460
info@stroinkshuis.nl

      
      Kramen te huur!

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 enthou-
siaste 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! 

van WEB tot DRUK van IDD tot UITVOERING

Jouw buitenreclame of interieurverfraaiing 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
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week afvallen

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

Herfstactie!
Gratis intake t.w.v. 

€25,00
 (geldig t/m 31 december 

2019)
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 Â Afslanken met intensieve 
begeleiding. 

 Â Geen honger, maar een fitter 
gevoel. 

 Â Ondersteuning met uniek 
voedingssupplement. 

 Â Eenvoudige recepten toepasbaar 
binnen iedere  thuissituatie.

Een methode die goed vol te houden is en een 
verbluffend resultaat biedt.

Haaksbergerstraat 858  |  7545 PG  Enschede  |  Tel: (053) 434 16 66
Service  |  Eigen werkplaats  |  6 dagen per week geopend  |  MaatwerkWWW.BENVANHETMOS.NL

BR 350 
BENZINEBLADBLAZER

van € 609,- 
voor
€ 499,-

RE 130 PLUS
HOGEDRUKREINIGER

van € 518,- 
voor
€ 399,-

MS 170 - 30 CM
BENZINEKETTINGZAAG 

van € 199,- 
voor
€ 179,-

CASH
BACK

OP 2de ACCU*

Stihl
COMPACT AccuSysteem
PRO AccuSysteem

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 
Dat is vaak een gespreksonderwerp 
als we praten over de ouder wor-
dende medemens. Meneer Jansen 
woont alleen sinds zijn vrouw acht 
jaar geleden is overleden. Het kost 
hem steeds meer moeite om alles 
zelfstandig te regelen. Zijn zoon, die 
in Apeldoorn woont, kent Alifa via 
een oude studievriend. Hij heeft de 
website bekeken en met zijn vader 
besproken om contact op te nemen. 
Elk weekend is zoon een hele dag 
bij zijn vader in Enschede en zijn zus 
uit Zeeland komt om de twee weken 
even langs. De zoon van meneer 
Jansen maakt zich zorgen over zijn 
vader. Het kost veel 
tijd om alles voor 
zijn vader te regelen. 
Voor even een rustig 
en gezellig momentje 
is eigenlijk geen tijd. 
Als coördinator van 
Welzijn Senioren krijg 
ik wekelijks met men-
sen in dit soort situa-
ties te maken. Ik heb 
veel persoonlijk contact met onze se-
nioren. Zo ook met meneer Jansen, 
want die belt met Alifa na aandringen 
van zijn zoon. Hij vertelt dat hij het 
moeilijk vindt om echt hulp te vragen. 
Zijn zoon en dochter wonen verder 
weg en hebben ook hun eigen druk-
ke leven.
En juist daarom vind ik dat dankbaar 
werk heb. Ook voor Meneer Jansen 
kan ik iets betekenen. Zeker niet al-
leen. Natuurlijk met collega’s maar 
vooral samen met de 500 vrijwilligers 

van Alifa. Na een gesprek met me-
neer Jansen regel ik dat per direct 
eens per twee weken een vrijwilliger 
bij hem langs komt die hem onder-
steunt bij de administratie. Henk, de 
vrijwilliger die zich al 13(!!) jaar inzet 
voor ons, neemt samen met meneer 
Jansen in alle rust de post door en 
zorgt ervoor dat alles op tijd wordt 
geregeld. De Burenhulpdienst zorgt 
voor de wekelijkse boodschappen 
en Automaatje brengt meneer naar 
zijn medische afspraken en naar zijn 
soos waar hij al weken niet meer is 
geweest. Vanzelfsprekend kiest me-
neer Jansen zelf waarmee hij gehol-
pen wil worden en doen we ons best 

om een vrijwilliger te 
vinden die bij hem past. 
De lente en de zomer 
gaan voorbij. Ik sprak 
meneer Jansen vorige 
week weer. Hoe gaat 
het nu? Hij vertelt dat hij 
met zijn zoon naar FC 
Twente is geweest. Hij 
heeft ontzettend geno-
ten, hij was dan ook nog 

nooit in de Grolsch Veste geweest en 
er werd gewonnen. Meneer Jansen 
vertelt dat hij zich niet meer schuldig 
voelt. Sterker nog, een beroep doen 
op zijn zoon voelt nu totaal anders. 
Het gaat vrijwel niet meer over de 
praktische zaken, maar over de leu-
ke dingen die op de agenda staan. 
Alifa heeft 500 vrijwilligers, ook nu 
blijkt maar weer dat ze stuk voor stuk 
goud waard zijn. 

Theo, coördinator bij Alifa

Column: Wijkverhalen

Noteer alvast de Kerstmarkten in uw agenda

Dag bank, hallo kansen!

“Normaal ging ik schoolspullen voor mijn kinderen kopen. Nu mocht ik 
voor mijzelf schriften uitzoeken. Wauw!” “Ik wil graag schoonheidsspeci-
aliste worden, maar dat kan niet zonder diploma.” “Het is tijd om iets voor 
mijzelf te doen.” “Ik mag mijn hersens weer gebruiken!”

En meer van dit soort opmerkingen komen voorbij als we praten met 
deelnemers van de BBL-entree-opleiding bij Ontmoetingspark Zuid. En-
kele weken geleden is daar een groep van 15 mensen begonnen aan 
die opleiding. Tijd om dus een kijkje te nemen. De BBL-entreeopleiding 
wordt samen met het ROC van Twente georganiseerd. Om de opleiding 
zo toegankelijk mogelijk te maken, organiseren ze het bij Voetbalvereni-
ging Victoria ’28, waar sinds enkele maanden Ontmoetingspark Zuid is 
gevestigd. Geen grote gebouwen en eindeloos veel lokalen of ver rei-
zen. Gewoon in Zuid in het clubhuis van Victoria ’28. 

Ik was de bank zat 
De studenten hebben allemaal een andere achtergrond en geschiede-
nis, maar ze hebben één ding gemeen: ze hebben nooit de kans gehad 
om een diploma te halen. Sommige zijn jong moeder geworden, ande-
ren hadden problemen op school of er was gewoonweg geen geld voor 
school. Waarom dan nu wel deze opleiding? “Ik was de bank zat. Ik zat 
al anderhalf jaar thuis en wilde iets anders.” Een ander: “Ik droom mijn 
hele leven al van een baan bij de politie. Ik ben niet meer zo jong, maar 
nu kan het nog. Ik heb alleen wel een diploma nodig om in Apeldoorn 
aan de opleiding te kunnen beginnen.”

Betere kans op werk
De studenten krijgen één dag per week les. “We hebben Nederlands, re-
kenen en les in burgerschap. Oh en we moeten ook leren om onszelf te 
presenteren. Dat vind ik nog wel spannend.” Gedurende de rest van de 
week lopen ze 20 uur stage. Martijn Koop, Ontmoetingsclustermanager 
Enschede Zuid: “Deze groep mensen wil best iets doen. Ze willen graag 
werken, maar welke werkgever geeft je een kans als je al jaren alleen 
maar thuis zit? Door deze opleiding komen ze in beweging en laten ze 
zien dat ze ervoor gaan. Door het diploma aan het eind hebben ze ook 
daadwerkelijk betere kansen op werk.”

Grote plannen 
Toch blijken de studenten die uw redacteur spreekt allemaal grotere plan-
nen te hebben. De een wil graag verder leren in de zorg en de ander wil 
bij de politie. Ze zien het dus allemaal als op stap naar meer. Sommige 
studenten hebben nu zelfs al een betaalde baan i.p.v. een stage. “Ik wil 
graag als verzorgende IG aan de slag maar dat valt niet mee. In overleg 
met de gemeente en de bijstand, mag ik nu deze opleiding doen naast 
mijn werk, zodat ik kan kijken wat er mogelijk is. Probleem is alleen dat 
ik nu ook ander werk tegenkom. Ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen. 
Daarom ga ik na deze opleiding bij verschillende mensen meelopen om 
te kijken wat ik echt leuk vind. Dan kan ik daarna verder leren.”

Er gaat een wereld open
Eigenlijk is iedereen enthousiast, maar het valt niet mee. “Ik ben ineens 
meerdere dagen per week weg. Dus mijn huishouden moet anders, ik 
moet oppas voor mijn zoontje regelen en het is ook gewoon raar na al 
die tijd thuis zijn.” Een ander vult aan: “Ik ben vaker moe. De hele dag 
naar school is best zwaar. We krijgen veel informatie en natuurlijk ook 
huiswerk. Maar ik ben wel iedere keer blij dat ik iets geleerd heb. Ik vind 
de stage leuker, want dan ben ik bezig, daar krijg ik meer energie van 
dan van stilzitten en luisteren.” 

Opvallend is dat de studenten erg verschillen in leeftijd. De jongste is 19 
jaar, de oudste 46. “Dat is leuk, maar ook lastig, want niet iedereen heeft 
hetzelfde niveau. Ik moet dus goed filteren. Maar het is ook leuk dat ie-
dereen welkom is.” Eén van de oudere studenten: “Er gaat een wereld 
voor me open. Ik doe met van alles mee. Ik had niet gedacht deze kans 
te krijgen, maar ik pak de uitdaging met twee handen aan. Niets is me 
te gek!” 

Voor meer informatie of aanmelden: opleiding@ontmoetingsclusters.nl 
of telefoon: 06-54737088.

Vrijdag 13 December:
- Erve Leppink van 17.00 - 20.00 uur

- Willem van Oranjeschool van 17.00 - 20.30 uur
Wilt u een kraampje dan graag voor 1 december melden 
bij beheerder.helmerhoek@gmail.com

Zaterdag 14 December:
- Wijkcentrum Het Stroinkshuis van 14.00 - 19.00 uur
Zie hiernaast voor mogelijkheden voor een kraam

Zondag 15 December
- Winkelcentrum Helmerhoek

Zondag 22 December 
- Winkelcentrum Enschede Zuid van 12.00 - 20.00 uur
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Zie ik jou tijdens de 
Margriet Winterfair?
22 november t/m 28 november 
is het weer zover: de Margriet 
Winterfair. Jij vindt hier alles 
wat je nodig hebt om te schit-
teren tijdens de feestdagen. 
 
Kom langs en ontvang een  
gratis maaltijdplanner.

Wanneer tref je mij aan?
za. 23 november, 10.00 - 17.00 u.

Waar?
• Brabanthallen Den Bosch
• Stand BGN
• hal 1 stand C24 

Klaar voor het nieuwe jaar?
De tijd van goede voornemens 
komt er weer aan. Waar klopt 
jouw hart sneller van? Hoe krijgt 
jouw lijf een lekkere balans?
 
Extra aanbieding
Nu tijdelijk een extra  mooi aan-
bod:  ik ondersteun jou bij het 
resetten van jouw balans.
Tijdelijk voor € 25,- per sessie 
(van 75 min.) 
 
Kennismaken?
Whatsapp/ bel/ mail mij:
jessicavanraalte.nl/contact

Boekelose Stoomblekerij 172
www.jessicavanraalte.nl

Bel mij nu
(06) 22 85 31 92

Grensland Overdagkoor
Het Grensland Overdagkoor (GO) is gevestigd in het Stroinkshuis. Het GO 
staat sinds de oprichting in 2011 onder leiding van Henriette Eikenaar. Dit 
jaar organiseert het GO een heerlijk kerstconcert met een gastoptreden van 
het Vocaal Mannenensemble Esquire uit Oldenzaal o.l.v. Dennis Vallenduuk.
Datum: zondag 8 december 2019
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Locatie: St. Jankerk, Haakbergerstraat 251, Enschede
Toegang: Gratis. Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden.

Jaarlijks in december worden lande-
lijk vrijwilligers in het zonnetje gezet. 
Ook regionaal krijgen veel vrijwil-
ligers extra aandacht. Deze extra 
aandacht verdienen ook de vrijwilli-
gers binnen de gemeente Ensche-
de. Deze dag is speciaal ingesteld 
om aandacht te vragen voor u en al 
die vrijwilligers, mantelzorgers en 
andere actieve burgers die zich on-
betaald inzetten voor andere men-
sen of goede doelen.
De Gemeente Enschede en M-Pact 
organiseren daarom op zaterdag 7 
december van 12:30 uur tot 17:00 
uur een inspirerende middag met 

een gezellig programma om de vrij-
willigers in het zonnetje te zetten!
Locatie: Theater Prismare, Room-
weg 167d te Enschede.
Programma:
-  Uitreiking Enschedese Vrijwilligers 

Prijs 2019 STEM op één van de 5 
genomineerden via www.m-pact.nl

- Mirjam Spitholt “Gelukskunde”
-  Het ROCKkoor Enschede Mini 

concert 
Aanmelden:
 Bent u vrijwilliger of een vrijwilligers-
organisatie? Meld u zich dan aan via 
www.m-pact.nl of bel voor meer in-
formatie met 053-4323304

Gemiddeld is 1 op de 5 werknemers 
mantelzorger. In de zorg zelfs 1 op 
de 3. Een aantal dat alleen maar 
toeneemt. Dat geldt ook voor zor-
gorganisatie de Posten. Reden om 
het onderwerp hoog op de agenda 
te zetten. En met succes. 4 Novem-
ber ontving de organisatie de lande-
lijke erkenning. ‘Wij werken mantel-
zorgvriendelijk’; een bevestiging dat 
zij de combinatie van mantelzorg en 
werk goed mogelijk maken.
Joanne van het Reve, adviseur ver-
zuim & vitaliteit bij de Posten is ver-
eerd met de erkenning. “Wij geloven 
dat klantgeluk en medewerkergeluk 
hand in hand gaan. Daarom staat 
het streven naar medewerkergeluk 
hoog op onze agenda. Duurzaam-
heid en vitaliteit zijn daarin belang-
rijke factoren. We vinden het be-
langrijk dat medewerkers gezond, 
competent en met plezier binnen de 
organisatie werken, óók als zij hun 
werk combineren met mantelzorgta-
ken in de privésfeer.”
Ze gaat door: “De Posten zet volop 
in op ‘mantelzorgvriendelijkheid’. 
Zo hebben we, in samenwerking 
met onderzoeksbureau Jong en 
Veer, een onderzoek gedaan dat in 
beeld bracht welke behoeftes me-

dewerkers met mantelzorgtaken 
hebben en hoe we kunnen voor-
komen dat zij moeten inleveren op 
hun gezondheid, inzetbaarheid en 
werkvermogen. We hebben een 
intern aanspreekpunt mantelzorg 
aangesteld. Zij kijkt mee hoe je een 
gezonde balans tussen werk en pri-
vé kunt behouden. Ook werken we 
dagelijks aan het creëren van een 
veilig klimaat, waarin het onderwerp 
bespreekbaar is. Bovendien maken 
we actief gebruik van verschillende 
vormen van (zorg)verlof. Daar waar 
dit niet binnen de kaders (cao) past 
maken we afspraken op maat.”
Gretha van der Veer van onder-
zoeksbureau de Jong & Veer toonde 
zich enthousiast over de inzet van de 
Posten. “Ik ken weinig organisaties 
die zó actief zijn met dit onderwerp. 
Voor mij is de Posten echt een voor-
beeld voor andere werkgevers.” Dat 
werd beaamd door wethouder Niels 
van den Berg. Ook hij was aanwezig 
bij de uitreiking. “Ik ben echt enthou-
siast over de aanpak van de Posten. 
Ze zijn hierin zelf wat bescheiden, 
maar de manier waarop mantelzorg 
binnen de Posten op de kaart staat 
is echt iets om trots op te zijn.”

U kent vast en zeker senioren in de 
wijk die u meer leefplezier zou gun-
nen. Wij herkennen dat en willen van-
uit het project ‘Twents Zilver – Kwiek 
met Kunst’  graag bijdragen aan de 
positieve gezondheidservaring van 
senioren in de wijk.
Vanuit het project staat nu een groep 
Kwiekmakers paraat. Dit zijn profes-
sionals in de kunsten (muziekthera-
peuten, tekentherapeuten, beeldend 
kunstenaars, muzikanten, theater-
makers) die een opleiding hebben 
gevolgd in écht contact maken – ook 
bij dementie en eenzaamheid. 

Zij willen graag bij senioren in de 
wijk langsgaan om gewoon eens uit-
gebreid met elkaar te praten en om 
samen te onderzoeken hoe wij –van-
uit het project Twents Zilver- kunnen 
bijdragen aan hun leefplezier.
Wie zou u dit gunnen? Heeft u inte-
resse of kent u mensen die hier ge-
bruik van willen maken? Stuur dan 
een e-mail naar: 
Twentszilver@fitart.nl. 
Of zoek contact via Anita Kunst: 06 
134 068 42 of Tineke Posthumus 06 
285 78 131

Senioren, chauffeurs met rijbewijs 
C/D/E en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen 
hiervoor 2 keer per maand terecht bij 
de RijbewijskeuringsArts in het Kan-
torencentrum Schuttersveld, aan de 
Hengelosestraat 100. Voor informa-
tie en een afspraak belt u naar het 
landelijke afsprakenbureau: 036-72 
00 911. Zelf een datum reserveren 
kan via de website: www.rijbewijs-
keuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 
50,00, medisch, C/D/E (ook voor 
code 95) en Taxipas € 70,00. Leden 
van CNV/FNV/ouderenbonden en/of 
thuiszorgorganisaties krijgen € 10,00 
korting op bovenstaande prijzen.

Let op: Het is niet mogelijk recht-
streeks bij de locatie een afspraak te 
maken. 
Voordat u naar de keuring gaat dient 
er eerst een Gezondheidsverklaring 
gekocht te worden en is verkrijgbaar 
bij de gemeente en via internet op 
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt 
de Gezondheidsverklaring naar het 
CBR. Het kan een aantal weken du-
ren voordat u de papieren die de arts 
moet invullen thuisgestuurd krijgt van 
Het CBR (per post of via de mail). De 
verwerking en beoordeling door het 
CBR kan meerdere maanden in be-
slag nemen. Geadviseerd wordt om 
ruim van tevoren een afspraak te 
maken voor de keuring.

De Posten ontvangt erkenning 
‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’

Meer leefplezier voor senioren in 
Zuid

Goedkope rijbewijskeuring voor 
senioren in Enschede

Op de foto staan van links naar rechts: 
Rick Hogenboom, directeur de Posten, Joanne van het Reve, adviseur 
verzuim & vitaliteit de Posten, Okke Dickhoff, HR adviseur de Posten, 
Niels van den Berg, wethouder
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de Stroinkslander

K p a g i n anderiOpenbare Dalton Basisschool Het Stroink 
De afgelopen periode hebben wij heel veel leerzame en leuke activiteiten gedaan, zoals: pompoensoep maken, paddenstoelen 
onderzoeken en zijn er voorleesactiviteiten geweest. Ook hebben wij verschillende musea bezocht en interessante excursies 
gehad. Het zijn er teveel om op te noemen en helaas paste het niet allemaal op één pagina. Kijk en geniet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"Wil je weten hoe wij leren leuk maken door al spelend te leren? Loop dan bij ons binnen en wij vertellen het je graag" 
 

Volg ons op Gratis parkeren

• Ada Supermarkt

• Adana

• Aldi

• Apotheek Broekheurne

• Bakkerij Nollen

• Banketbakkerij Oonk

• BigBazar

• Bike Totaal Landewé Zuid

• Bloembinderij Le Tournesol

• Blokker

• ‘t Bakhuus

• Boekenvoordeel

• BrainWash Kappers

• Bruna

• Chitir Chicken

• DaluciFashion

• Drogisterij Die Grenze

• De Geveltoerist

• Domino’s Pizza

• EDM Fashion

• Hans Anders Opticiens

• Hema

• Holland & Barrett

• Intertoys

• Jeuring Lunchroom

• Jumbo

• Kapsalon Ineke

• Kippie Enschede

• Kruidvat

• La Riviera Pizzaria

• Lidl

• Mediterrane Versmarkt Zuid

• Norah Fashion

• Optiek Wesselerbrink

• Pets Place

• Pearle Opticiens

• Qinn Women’s Wear

• Restaurant De Mandarijn

• Sam’s Toko

• Sanders Vers

• Simone’s Bodywear

• Specsavers

• Schoenmakerij Westendorp

• Subway

• Telefoonservice Zuid

• Terstal

• Trend Hair

• Tui

• Tuunte

• Vishandel Je Maatje

• Vivant Bruinewoud

• Wibra

• Zuivelhoeve

• Zeeman

• Zonnestudio Zuid

Wij bedanken alle inwoners van Enschede Zuid 
voor het prachtige feest tijdens de heropening 

van ons vernieuwde winkelcentrum!

Namens al onze winkeliers:
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de Stroinkslander

Vereniging Huurdersbelangen 
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982

Winkelvereniging Stroinkslanden 
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220

Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460

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

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

TANDARTSEN
•  Tandartspraktijk SB Brager BV 

Veldhoflanden 89-91 
Tel. 053 4768191

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

ADRESSENLIJST

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

Uitgave: Uitgever, hoofdredactie, inter-
views en advertenties: Bert Bennink, tel. 
06 26 90 05 87, info@bbproductions.nl

Vormgeving, interviews en advertenties:  
Jet Broekstra 

Interviews en radactie:  Marijke Kerkhof 

 

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

Afhaalpunten wijkkranten:
Wijkcentrum ‘t Stroink, WC Stroinkslan-
den, Primera, Tankstation WC Stroink, 

Klachten betreffende verspreiding: 
Twente Huis aan Huis via telefoon: 074-
3030271 of email: contact@brinkpraat.nl
o.v.v. straat en huisnummer

Aanleveren kopij volgende krant:  
Uiterlijk woensdag 4 december 2019

De volgende krant verschijnt op:  
donderdag 19 december 2019

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

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 onder-
steuning in uw wijk? Bijvoorbeeld omdat u graag ande-
re 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, opvoe-
ding of financiële hulp nodig? In Enschede zijn veel 
activiteiten en voorzieningen die u daarbij kunnen hel-
pen.
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-

sulent zijn er van 9.00 tot 
10.00 uur. Het budgetad-
viesteam 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 wijk-
centrum Stroinkshuis
U kunt Wijkwijzer ook digitaal vinden via www.wijk-
teamenschede.nl/wijkwijzer. Telefonisch zijn de Wijk-
wijzer en Wijkteams Enschede te bereiken onder num-
mer 053-481 7900.

Wijkwijzer Stroinkshuis

Sinterklaasintocht Stroinkslanden

1 jaar Stroinkslander  - vervolg van pagina 1 -

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 do-
sisaerosol 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.

Eigenschappen
 • 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

Wat is de CountAir®?

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

heeft stijleclectische detailleringen 
(eclectisch: het combineren in een 
enkel werk van elementen van ver-
schillende stijlen of stromingen). 
De gevels hebben een regelmatige 
indeling in traveeën met twee of 
drie ramen, die worden geschei-
den door uitspringende bakste-
nen lijsten. De hoekpunten van de 
spinnerij hebben een krulvormige 
bekroning, die terugkomt op de to-
ren en op de muur van de weverij. 
De toren was representatief voor 
de rijkdom van de firma Jannink 
en werd daarom rijk gedecoreerd. 
De bovenste bouwlagen zijn ver-
sierd met een beige geschilderde 

natuurstenen omlijsting en de vier 
zijden worden bekroond met ge-
veltoppen, met een roosvenster 
en een natuurstenen pinakel. Het 
schilddak is belegd met leien en 
afgezet met een gietijzeren balus-
trade. Aan de achterzijde van het 
gebouw bevinden zich het machi-
nehuis en de schoorsteen. 

Twee houten deuren gaven toe-
gang tot de toren waarin een ont-
vangsthal, lifttoren, trappenhuis, 
sprinklerinstallatie en waterreser-
voir werden ondergebracht. Ook de 
aandrijving van de weefmachines 
werd gesitueerd in de toren. In de 
vleugels aan weerszijden van de 
toren werden de spin- en voorbe-
werkingsafdelingen ondergebracht 
net als enkele kantoorruimtes. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
raakte de fabriek door een bom-
bardement zwaar beschadigd. Het 
ineenstorten van de textielindustrie 
leidde ertoe dat de firma Jannink 
in 1967 de fabriek moest sluiten. 
Enkel de spinnerij, fabriekspijp en 
een deel van de weverijmuur res-
teerden, deze zijn als monument 
bewaard gebleven.

           Maandag:
 Spreekuur Wijkagent Nihat Kösk 13:30 - 14:30
 Kaliber muziekles-Gitaar 13:30 - 15:30
 Huiswerkbegeleiding Oost NL 15:45 - 19:45
 Fotoclub Het Stroink 20:00 - 22:30
 (elke laatste maandag van de maand)

Dinsdag:
 Creatief met Til, creatieve workshops   9:30 - 11:30
 Eetsoos de Open Tafel 17:30 - 19:00
 Kundalini Yoga 18:45 - 19:45
 VUE - Frans 1.2 19:00 - 20:30
 VUE - Frans 2.1 19:30 - 21:00
 Zumba van Martina 20:00 - 21:00

Woensdag:
 Bewegen voor Ouderen   9:30 - 10:15
 Grensland Overdagkoor 10:00 - 11:30
 Gezondheidsspreekuur De Posten 13:00 - 13:00
 (elke eerste woensdag van de maand)

 Kinderinstuif door Alifa 13:30 - 15:00
 Ouderensoos - Het Stroink Bingo 14:00 - 16:00
 Huiswerkbegeleiding Oost NL 17:00 - 18:30
 Kaliber Muziekles-Dwarsfluit 18:30 - 19:00
 VUE - Bahasa Indonesia 1.2 18:30 - 20:00
 Naai- en handwerkcafé 19:00 - 21:30
 Yoga van Vibol (Hatha) 19:30 - 21:00
 VUE - Bahasa Indonesia 1.1 20:00 - 21:30

Donderdag:
 Stroinkshuiskamer met oa de Wijkwijzer   9:00 - 12:00
 Ontmoetingsgroep voor Ouders, Alifa   9:30 - 11:30
 Creatief met Til   9:30 - 11:30
 Tienerinstuif-Alifa 14:15 - 16:45
 Bridgeclub Sans Fumer 19:30 - 22:30

Vrijdag:
 Eetsoos de Open Tafel 12:00 - 14:00
 Schilder Café 12:00 - 15:00

Zaterdag:
 Repair Café 10:00 - 12:30

Agenda van het Stroinkshuis

Een nieuwsgierige voorbijganger

www.stroinkslanden.nl

De intocht voor 
                                jong en oud!

  13:00 uur - Stroinkshuis
+13:45 uur - Winkelcentrum ‘t Stroink
  15:00 uur - Stroinkshuis
  15:00 - 16:00 uur - Pietendisco 
                                       Stroinkshuis 

   23 November 2019

We zijn een jaar onderweg met de nieu-
we wijkkrant Stroinkslander. Na een aan-
tal jaren geen krant in de Stroinkslanden 
is er sinds november 2018 weer een 
informatieblad voor de groene Zuidwijk. 
Er gebeurt heel wat in de wijk en het is 
een prachtige klus om een bijdrage te 
leveren aan de verbinding tussen bewo-
ners, zorg- & welzijnsorganisaties, win-
kels, ondernemers, wijkcentrum en win-
kelcentrum, wijkvertegenwoordiging en 
scholen. Heeft u tips, verhalen of wilt u 
iets anders bijdragen aan de krant? Mail 
dan naar: info@bbproductions.nl

Deze wijkkrant is mede mogelijk door-
dat in het midden de verbinding wordt 
gevonden met het hele stadsdeel zuid 
d.m.v. het ingevouwen katern Enschede 

Zuid nieuws met berichtgeving dat van 
belang is voor het hele stadsdeel. De 
wijkbudgetten Stroinkslanden leveren 
een belangrijke bijdrage. Adverteerders 
zorgen ervoor dat we het rond kunnen 
draaien. Hartelijk dank daarvoor! 

We zijn druk bezig om de huis-aan-
huis bezorging elke maand op een ho-
ger niveau te krijgen. Wanneer je deze 
krant niet in de bus krijgt 1x per maand 
(ingevouwen in de Hart van Enschede, 
als je geen Nee-Nee sticker o.i.d. op de 
brievenbus hebt) dan willen we dat heel 
graag weten.  Stuur een mail met straat 
& huisnummer naar info@twentehuis-
aanhuis.nl met CC naar info@bbpro-
ductions.nl Dan proberen we het op te 
lossen. 

Route:
Wijkcentrum Stroinkshuis, Het Stroink, Broekheurnering, Reerinklanden, 
Verwooldslanden, Vrielinklanden, Vlierstraat, Knalhutteweg, Winkelcen-
trum (tussenstop van ongeveer half uur), Vastertlanden, Verwooldslanden
Vrielinklanden, Zuid Esmarkerrondweg, Het Stroink, Wijkcentrum Stroinks-
huis.



W I N K E L C E N T R U M

W I N K E L C E N T R U M
CENTRUMHETSTROINK.NL

LIKE WINKELCENTRUM HET STROINK OP FACEBOOK!

enschede

Elzinga Vaneker

7542LA  Enschede
Veldhoflanden 5d
Tel. 0534767797

WARME VERSE 
OLIEBOLLEN!
WE BAKKEN ZE DIT JAAR 
VERS VOOR U.

NIEUW  DIT JAAR!

VANAF NU OOK OP MAANDAGEN GEOPEND!!

LOOP EVEN BINNEN OF  
BOEK UW AFSPRAAK ONLINE.

ZATERDAG 23 
NOVEMBER START OM 
13:00U DE  INTOCHT VAN 
SINTERKLAAS BIJ HET 
STROINKSHUIS  
 
NATUURLIJK KOMEN 
SINT EN DE PIETEN OOK 
EVEN OP BEZOEK BIJ 
WINKELCENTRUM 
HET STROINK 

Sinterklaas vier je 
met de Stroink winkeliers

het  
stroink

het  
stroink


