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De redactie
wenst u allen
Fijne Feestdagen!
foto: Frank Bruins

Smileyveld wint vrijwilligersprijs

Spelletjesmiddag bij het Stroinkshuis
Het is maandagmiddag half twee en
aan de grote tafel in het Stroinkshuis schuiven verschillende mensen
aan. Op tafel liggen ‘Rummikub’,
‘De slimste mens’ en ‘Beverbende’.
Een thermoskan met thee en een
schaaltje met kruidnoten komen op
tafel en er wordt gezellig gekletst.
En dan is het tijd voor een spelletje. Jeroen Wams van SVEN neemt
één keer per maand een nieuw spel
mee dat hij dan aan de groep uitlegt.
Vandaag is dat Beverbende. Een
kaartspel waarbij je door tactisch te
spelen en door goed op te letten zo
min mogelijk strafpunten moet verzamelen. Degene met de minste
strafpunten wint. Het leuke van dit
spel is dat het met zes mensen tegelijk gespeeld kan worden. En dat
is voor deze groep dus wel zo handig.
Els Nijenhuis kwam op het idee om
een spelletjesmiddag te organiseren
om mensen in de zuidwijken te verbinden. Gewoon gezellig bij elkaar
komen en spelletjes spelen. Meedoen is gratis en iedereen is welkom. Alleen de koffie en thee moeten de deelnemers zelf betalen. Els:
“Ik zoek graag naar manieren om
met mensen in contact te komen om
samen dingen te doen. Gewoon gezellig. En ik dacht waarschijnlijk zijn
er nog wel meer mensen die deze
gezelligheid zoeken.” Dat klopte,
want iedere maandagmiddag ko-

men ongeveer 10 mensen bij elkaar.
Els: “We worden echt een groep.
Ik noteer ook contactgegevens van
de deelnemers, zodat we elkaar op
de hoogte kunnen houden van de
plannen. Maar vooral ook om even
contact te zoeken als iemand niet
komt. Even laten weten dat die persoon wel gemist is. Dat is belangrijk.
Waarschijnlijk gaan we op den duur
ook een lief-en-leedpot maken.
Jeroen Wams: “Wij vonden deze
spelletjesmiddag een goed initiatief.
Daarom helpen we graag om dit initiatief te ondersteunen.”
Op dit moment is de spelletjesmiddag alleen nog op maandagmiddag.
Els: “Maar ik heb al van verschillende mensen gehoord dat als het op
een avond of later op de middag zou
zijn, ze ook willen komen. Daarom
gaan we proberen om op donderdagavond om 19.30 uur en op dinsdagmiddag om 13.30 uur ook een
spelletjesclub op te richten. Bovendien is er interesse om een klaverjasgroep op te richten.”
Zin gekregen om ook spelletjes te
komen spelen in het Stroinkshuis?
Kom dan vrijblijvend op maandagmiddag eens langs. Wilt u meer informatie of zou u op één van de andere momenten mee willen doen?
Bel dan met Els: 06-51155395 of
Jeroen: 06-21429424. Mailen kan
natuurlijk ook: jwams@radaruitvoering.nl
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De geschiedenis
van Enschede
paneel 6: De pijp
van Jannink

Deze schoorsteen staat symbool
voor alle schoorsteenpijpen van
Enschede. Afgebeeld is de schoorsteenpijp van Gerhard Jannink. De
pijp van Jannink was één van de
indrukwekkendste en staat symbool voor het textielverleden van de
stad. Hij is als één van de weinige
behouden gebleven en staat aan de
huidige Zuiderval, kruising Haaksbergerstraat. De textielfabriek van
Jannink lag aan het einde van het
Zuiderspoor.
De Enschedese skyline telde op het
hoogtepunt 57 schoorstenen die
het beeld van de stad bepaalden.
De 57 pijpen spuwden dag in dag
uit 24 uur per dag hun vuiligheid
uit. De schoorsteen is gebouwd in
1900. Begin 2014 is de schoorsteen
gerestaureerd door medewerkers
van de schoorsteen- en ovenbouwers Harm Meijer uit het Groningse
Ten Boer.
lees verder op pagina 15
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/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

Jij bent uniek!
In deze weken voor kerst besteedt de basisschool Bomans aandacht aan
“Leven met een beperking”. Er wordt ook geld ingezameld voor Biking4Jim.
Nico Dassen en Ron Koster geven daarom gastlessen over het leven in en
met een rolstoel. En dan vooral hoe het is om ermee te fietsen. Ze gaan
tenslotte in mei 2020 fietsend geld ophalen voor een rolstoelbus voor Jim,
de kleinzoon van Nico. De komende maanden kunt u in deze krant iedere
maand een artikel over deze sponsortocht lezen.
De kinderen luisteren geboeid naar de verhalen van Ron en Nico. En dan
komen de vragen.
“Hoe slapen jullie?” Nico: “Gewoon zoals jullie in bed!” Ron: “Ik kan mijzelf
met mijn armen opdrukken en zo vanuit mijn rolstoel naar een bank of een
bed gaan.” Nico: “Ron is veel leniger dan ik. Ik kan nog een heel klein beetje
staan. Net genoeg om vanuit mijn rolstoel op bed te gaan zitten.”
“En douchen?” Ron: “Met een speciale rolstoel voor onder de douche.”
“En autorijden?” Nico: “Ik niet, maar Ron wel.” Kind: “Oh met speciale benen?” Ron: Nee, ik heb een aangepaste auto met een automaat. Met één
hand geef ik gas of rem ik, met mijn andere hand stuur ik.”
De vragen en constateringen blijven komen:
Jij bent gehandicapt.
Wanneer had je je eerste rolstoel?
Kun je op vakantie naar het buitenland?
Ben je wel eens bang om te vallen?
Jij bent uniek!
Ging je vroeger naar een speciale school?
Is het moeilijk om over je handicap te praten?
Kun je ook trucjes? Ron: “Ja, ik kan mijn wiel verplaatsen zonder uit mijn
rolstoel te gaan.” En terwijl hij zijn rolstoel een beetje achterover kiept: “Zo
kan ik over een drempel.” Kind: “Een wheelie!” Een ander: “Nee, een double
wheelie, want het zijn twee wielen!”
Tot slot mogen de kinderen zelf proberen om met een handbike te fietsen.
En dat is gaaf!

Column
Hoe de VLG naar Stroinkslanden kwam (9)
Toen ons vorige clubhuis moest worden afgebroken, gebeurde dat letterlijk met de hete adem van de oprukkende woonwijk in onze nek. Op
foto’s uit die tijd is dan ook te zien
hoe we druk aan het werk waren
terwijl op de achtergrond de betonnen casco’s van de toekomstige huizen al zichtbaar waren. Iets anders
dat moest gebeuren was het overbrengen van alle kampeer- en andere materialen. Dus, mocht u in die
tijd tussen de Buursestraat en Het
Stroink een ommetje hebben gemaakt, dan had het zómaar kunnen
gebeuren dat u een viertal verkenners met een lantaarnpaal voorbij
had zien komen. Overigens; degene
met dat zwarte brilmontuur, dát was
ik. Die lantaarnpaal hadden we niet
al te lang daarvoor op de kop weten
te tikken met de bedoeling hem als
vlaggenmast te gaan gebruiken. En
die bestemming heeft ‘ie uiteindelijk ook gekregen, want heden ten
dage staat ‘ie voor (of achter, ’t is
maar van welke kant je het bekijkt)
de kleinere van de twee schuren
en hangen er elke zaterdag een of
meerdere vlaggen te wapperen. En
het kán natuurlijk zijn dat u wellicht
denkt ‘wat moet zo’n kleine scoutinggroep nu met twee van die grote
schuren’. Wel, in die tijd vond er een
grote fusie plaats tussen de op dat
moment vier verschillende Nederlandse padvind(st)ersverenigingen.
Tot die tijd was het in één groep onderbrengen van jongens en meisjes
‘uit den boze’, maar het ontstaan
van de vereniging Scouting Nederland bood ons de mogelijkheid om
de VLG uit te breiden én te verrijken

met vrouwelijke leden.
Trouwens, weet u nog dat ik het gehad heb over die oliekachels uit ons
vorige clubhuis? In de tijd dat we
bivakkeerden in de boerderij, stond
eentje daarvan op de deel om in de
winter de boel toch nog een beetje warm te kunnen houden. Maar
weet u wat het vervelende was? Na
verloop van tijd is alles verstopt met
roet en moeten ze schoongemaakt
worden, anders doen ze ’t niet. En
laat dat nu nét een keer moeten gebeuren tijdens een échte winter; het
wás me toch koud, die dag! Toen we
uiteindelijk klaar waren vertoonden
we een opvallende gelijkenis met
die persoon waar altijd aan ’t einde
van het jaar zoveel commotie over
bestaat. En het enige waarover we
beschikten om ons weer een béétje
toonbaar te maken was een emmer
water met daar bovenop een laag
ijs van zeker zo’n tien centimeter. Ik
dronk in die tijd m’n koffie nog met
melk en suiker, maar het feit dat de
suiker op dat moment niet voorhanden was maakte me helemáál niets
uit. Want het enige waar we behoefte aan hadden was iets warms
om te drinken en om onze (relatief)
schone maar ijskoude handen aan te
warmen.
Tegenwoordig drink ik m’n koffie
trouwens zwart. En hoe ik uiteindelijk ook de melk heb afgezworen, dát
vertel ik later nog wel eens een keer.
Bart van der Lugt
boek.vlg@hotmail.com
www.vaandrigleppinkgroep.nl

Ingezonden brief
Dragonheart weg uit Enschede!?
Dat kan toch niet waar zijn?
Enschede heeft als stad veel te bieden maar helaas weinig topattracties
die dagjesmensen/toeristen naar de stad lokken. Het centrum van de stad
is een geweldige attractie met een aantrekkelijk winkelaanbod en geweldige horeca.
Dat winkelaanbod is echter heel kwetsbaar gezien het vertrek van
Hudson’s Bay eind december.
Aan de rand van het centrum zijn voor de Enschedeërs, scholieren en
dagjesmensen Het Rijksmuseum Twenthe en de Museumfabriek erg aantrekkelijk. En voor de omgeving van Enschede is het aanbod van het Wilminktheater en het Muziekcentrum erg gewild.
Aan de rand van het centrum is de Twentse Foodhal een fraaie aanvulling
die nog (meer) naam moet maken. De Melkhal is - hopelijk - een aanstaande attractie.
Evenementen van/in de stad zijn ook “wereldberoemd” zoals de Military
Boekelo, de Marathon. de Fietsvierdaagse en Gogbot. FC Twente is buitencategorie in deze.
In de wijken hebben we het ook redelijk goed voor elkaar. Uitstekend zelfs!
Bijvoorbeeld Miro Shopping Centre is geheel en aantrekkelijk gevuld,
Winkelcentrum Wesselerbrink is geweldig verbouwd met een prachtig
winkelaanbod, Winkelcentrum Roombeek laat de bewoners aangenaam
shoppen en Winkelboulevard Glanerbrug en Lonneker (horeca en vrijdagmarkt) hebben ook hun charme.
Maar eigenlijk is Dragonheart de enige echte attractie die deze stad rijk is.
Niet alleen tijdens de fantastische reenactor/middeleeuwse weekenden
en andere evenementen. Het hele jaar door is Dragonheart een topattractie! De prachtige (zelfs indrukwekkende) winkel met bijzonder aanbod van
middeleeuwse kleding, zwaarden en harnassen. En last but not least de
uilentuin.
Nu heeft Martin Kuyer - de eigenaar van Dragonheart en afkomstig uit
Almelo - een verschil van mening over de prijs van het pand waarin hij is
gehuisvest. Dat verschil loopt zodanig hoog op dat hij dreigt met vertrek
uit Enschede. En het gaat hier over geld. En niet over geld dat het de
gemeente moet kosten, maar dat de verkoop van het pand waarin Dragonheart is gehuisvest (marginaal) meer zou opleveren. En dat mag in
onze visie niet gebeuren. Nu is het niet de eerste keer dat Martin dreigt
te vertrekken uit Enschede maar dit financiële geschil moet in de minne
geschikt kunnen worden. Want Dragonheart moet echt voor Enschede
behouden blijven en daar zouden we als gemeente ook alles voor moeten
doen. En Martin Kuyer ook, om in Enschede te blijven.
Wij staan voor: behoud van Dragonheart voor Enschede!
Paul van der Werff
Fractielid van Groep Versteeg/Verbindend Enschede.
Tip: kijk op dragonheart.nl voor openingstijden en evenementen want dat
is echt de moeite waard.

Column
Smileyveld Stroinkslanden

Smileyveld: ook actief als u ons niet ziet
In de wintermaanden is ons Smileyveld gesloten. Het is dan te koud en
vaak veel te slecht weer om bij ons
buiten te komen spelen. Maar dat
betekent niet dat we niks doen. Integendeel! De wintermaanden zijn
voor ons misschien wel juist de drukste. Het begint in oktober met Halloween. Die festiviteiten organiseren
we wel op ons eigen terrein, maar
de tochten gaan door de hele wijk en
het Stroinksbos.
In november en december zijn onze
vrijwilligers ook heel druk. Zo heeft
Sinterklaas ons gevraagd om wat
handjes bij te steken tijdens de intocht. Er komen dan zoveel mensen,
dat hij en zijn Pieten het niet alleen
kunnen. Natuurlijk kom we dan helpen. Om het feest van Sinterklaas
nog groter te maken, organiseren
we als Smileyveld samen met het
Stroinkshuis ook ieder jaar een Sinterklaasbingo. Ook dit jaar weer. Het
was een groot succes. De zaal puilde
uit met kinderen en ouders. Er werden volop foto’s en filmpjes gemaakt
met smartphones en de sfeer was
warm van gezelligheid.
Als Smileyveld vinden we het belangrijk om ons in te zetten voor de
wijk. We willen maatschappelijk betrokken zijn. We organiseren heel
graag activiteiten voor kinderen uit
de buurt. Maar niet alle kinderen
kunnen daaraan meedoen. Sommige
kinderen hebben veel pech, doordat
ze thuis niet zo’n fijne situatie hebben of doordat hun ouders even iets

minder geld hebben. Ook voor die
kinderen, die even een steuntje in de
rug kunnen gebruiken, zetten we ons
met veel plezier in. Voorafgaand aan
de Sinterklaasbingo was er daarom
een besloten feest. Sinterklaas kwam
langs en hij had voor ieder kind een
persoonlijk verhaaltje geschreven. Er
waren cadeautjes, lekkernijen en patat. En natuurlijk zetten de Pieten de
boel ook nog even op stelten. Samen
met M-pact en het ‘Doe-mee-huis’
hebben we zo voor een aantal gezinnen, die het moeilijk hebben, even
een fijne middag zonder zorgen kunnen organiseren.
Op dit moment zijn we druk bezig om voor de kinderen tijdens de
Kerstmarkt een knutselhoek te organiseren. Maar als u deze krant leest,
is dat natuurlijk ook weer achter de
rug. De komende maanden zullen
we wel nog op het Smileyveld aan
de slag gaan om alles winterklaar te
maken.
Kortom we zijn maatschappelijk betrokken. We willen plezier maken
en iets betekenen voor kinderen bij
ons in de wijk, maar daar houdt het
niet op. Speeltuin Tuindorp en de
activiteitencommissie Helmerhoek
hebben contact met ons gezocht om
ideeën uit te wisselen. We willen
uiteindelijk allemaal hetzelfde, dus
waarom zouden we allemaal zelf het
wiel gaan uitvinden?
Tot ziens bij Smiley Stroinkslanden!

Smileyveld Stroinkslanden wint de vrijwilligersprijs!
Op de foto de trotse, verraste, overdonderde en ontroerde trekkers
van het Smileyveld; Geke en Frans van Triest. Ze hadden echt niet
verwacht te winnen en wisten al helemaal niet dat er ook een geldprijs aan vastzat. Ze hadden het de andere genomineerde organisatie ook gegund maar begonnen ook gelijk na te denken waar dit geld
aan besteed kan worden. Aan de kinderen natuurlijk. Na alle blije
gezichten op de afgelopen sinterklaasviering is de doelgroep voor het
cadeautje direct duidelijk. We feliciteren Smileyveld Stroinkslanden
natuurlijk van harte!

1977- het clubhuis op een trailer met de oprukkende woonwijk op de achtergrond

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.
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www.wikodakkapellen.nl

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

Vraag een gratis waardebepaling
van uw woning aan!

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

Eén minuut gratis winkelen bij de
Jumbo

e
HALVE

Tijdens het heropeningsfeest van
Winkelcentrum Enschede Zuid konden bezoekers kans maken op “1
minuut gratis winkelen bij Jumbo”.
De prijs werd gewonnen door Marleen Vos. Ze scoorde maar liefst
producten ter waarde van € 456.

PRIJS*

Hoe ben je te werk gegaan? Marleen: “We komen regelmatig bij
Jumbo, dus hebben we van te voren
de beste route uitgestippeld. We wilden natuurlijk zoveel mogelijk producten in de winkelwagen leggen.
Je moet blijven lopen, maar kijkt natuurlijk wel goed wat je wel of niet in
de winkelwagen legt”. Een cameraploeg liep mee om deze happening
vast te leggen.

*2e halve prijs: 25% korting
op de totaalprijs van 2 producten. Alle
combinaties mogelijk.

MARSIGNY CRÉMANT
DE BOURGOGNE

6

Fles 750 ml

99

6

per stuk,
8-10 personen

Heeft het uiteindelijk opgeleverd wat
ze had verwacht? “Nou en of, ik heb
meer binnengehaald dan ik had verwacht. Inmiddels hebben we ook al
aardig van de chocolaatjes genoten.
Het was een hele mooie ervaring,
de tijd vloog om. Nogmaals heel erg
bedankt!”.
Heb je nog tips voor iemand die 1
minuut gratis mag winkelen? Marleen: “Niet te hebberig zijn, weten
wat je wilt en vooral blijven lopen,
haha”.
Harold Klaver, bedrijfsleider van
de Jumbo zegt met een knipoog:
“Ze heeft er goed over nagedacht,
fijn dat weer een klant ons met een
glimlach verlaat”.

Op 4 december jl ontving Johan
Bruinsma de rode taart namens de
PvdA Enschede. Johan is wijkfotograaf in Enschede Zuid. Hij maakt
prachtige foto’s van allerlei activiteiten zoals de VIVA, Scoren in de Wijk
etcetera. Hij deelt de foto’s graag
met iedereen. Ook in andere stadsdelen is Johan te vinden. Niets is
hem te veel.
Johan was naar wijkcentrum de
Magneet gelokt om een foto te komen maken van een mystery guest.
Hij was dan ook zeer verrast dat
ondergetekende de mystery guest
bleek te zijn van wie hij een rode
taart in ontvangst mocht nemen. We
hebben hem met een mooie groep
mensen in het zonnetje gezet. Want
zonder vrijwilligers in onze stad zijn
we nergens. Bedankt Johan!

Als buurtbewoner eten bij
de Posten
Wij lazen op de facebookpagina van
Restaurant de Brink van de Posten
dat er op 27 november een wildproeverij werd georganiseerd. Nou daar
hebben we ons voor opgegeven en
daar hebben we geen spijt van!
We begonnen met een heerlijke wildbouillon gevolgd door de heerlijkste
hapjes, zoals een wildbonbon en
lolly van gevogelte. Voor het hoofdgerecht konden we kiezen uit drie
verschillende bereidingen van hert:
hertenbiefstuk, Veluwse wildstoof of
hertensukade. Tot slot volgden nog
tiramisu en een heerlijk kopje koffie.
Tussen de gangen door was er uitleg van een jager, die daarnaast ook
jachttonen aan ons liet horen.
Naast de bewoners van de Posten

waren er ook wijkbewoners die genoten van deze lekkernijen en gezelligheid. Het is toch geweldig dat
ook wijkbewoners kunnen eten voor
een redelijk bedrag in het restaurant
van de Posten. De kosten waren namelijk € 6.95 p.p. en dat voor zo’n
culinair hoogstandje. Koks, personeel van restaurant De Brink bedankt, het was grote klasse!
Agnes van Baal en Kitty Veenstra
Wijkraad Wesselerbrink
Vanaf januari 2020 kunt u elke
maand in deze krant het menu van
restaurant De Brink bij De Posten
lezen. Bent u nu alvast benieuwd,
kijk dan even op de website: www.
deposten.nl/weekmenu-de-brink

Nieuwjaarsborrel Enschede
Zuid op dinsdag 7 januari 2020

Geen 18, geen alcohol

Deze aanbiedingen zijn geldig
van wo 4 t/m di 31 december 2019

samen met zijn broer in vastgoedbeheer
en de laatste jaren dus actief als centrummanager. Op de vraag waarop hij
trots is komt vlot het antwoord: de samenwerking met de mensen in de wijk,
de winkeliers en de wijkraad. De leukste contacten waren die waar partijen
uit de wijk betrokken waren. Hij noemt
de werkgroep zonnepanelen voor de
fontein, winkeliers-overleggen, het periodieke overleg keurmerk veilig ondernemen of de overleggen met de gemeente
en wijkraad. Hij geeft aan “Hier ontstonden de mooiste dingen!”. Hij is ook trots
op het behalen van de 3e en 4e KVOster. In samenwerking met Henk Jan
van Holst is het winkelcentrum een stuk
veiliger geworden. En een 7,9 voor beste winkelcentrum van Enschede afgelopen zomer is ook iets waar hij erg trots
op is. Net als op het feit dat de verbouwing goed doorstaan is en er nu meer
mensen naar het winkelcentrum komen
dan vòòr de verbouwing. Door metingen weet hij dat 90% van de bewoners
in Zuid twee keer in de week naar het
winkelcentrum komt. “Enschede weet
Winkelcentrum Zuid weer goed te vinden. We staan weer stevig op de kaart”
Frank gaat zich nu richten op de andere
projecten waar hij mee bezig is, maar we
zien hem vast nog wel eens. Binnenkort
zal de nieuwe centrummanager bekend
worden gemaakt zodra we nieuws hebben zullen we Franks opvolger graag
aan u voorstellen in deze krant.

Úw makelaar in de Stroinkslanden

2 verpakkingen circa 120-143 gram met
een ‘Seizoensaanbieding’-sticker

99

Frank Roeloffzen. Nu de verbouwing
klaar is, vindt hij het tijd voor andere
projecten. Frank is de zoon van Frans
en de kleinzoon van de heer Roeloffzen
die in de jaren zestig een stomerij had
in het winkelcentrum. Op de plek waar
nu Vishandel Je Maatje zit. Toen Je
Maatje jaren geleden ging verbouwen,
kwamen de oude logo’s van de stomerij weer te voorschijn. Frank is net geen
vijf jaar centrummanager geweest. Hij
is geboren in Hengelo waar hij een jaar
heeft gewoond. Sindsdien woont hij in
Enschede. Hij gaat hier nooit meer weg
omdat ‘alles wat een mens nodig heeft
hier te vinden is’.

Stefan van den Aker

JUMBO CARPACCIO
VAN DE VERSAFDELING

2

Frank Roeloffzen neemt afscheid Johan Bruinsma ontvangt de
Eind van dit jaar neemt Winkelcentrum
Frank heeft werktuigbouwkunde en berode taart
Zuid afscheid van centrummanager
drijfskunde gestudeerd. Hij is freelancer,

Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

Op dinsdag 7 januari zijn alle bewoners van harte uitgenodigd
om een drankje te komen drinken en een hapje te eten op
de nieuwjaarsborrel van de gemeente. De bijeenkomst is van
16.30 tot 18.30 uur op De Magneet aan de Hertmebrink 1.

2019
’tDecember
Helmgras,
wist u dat...

Stabilo
Viltstiften
24 stuks assorti

Ho! ho! ho!
22 december
is er weer een
Kerstmarkt
Kom genieten van:

14.99

9.

99

• 40 kerstkraampjes
met leuke cadeaus
• Gratis inpakservice
• Op de foto met de
kerstman en zijn elfje
• Het gezellige kerstkoor

Er zijn weer heel veel kerstbomen
verkocht dit jaar op Het Helmgras.
Niet alleen aan mensen uit Zuid
maar ook passanten die het bord
zien staan aan de weg weten de
plek te vinden. Als ik op bezoek ben
bij Het Helmgras is het bitter koud.
Het kan ook zijn dat ik niet gewend
ben om in december buiten koffie
te drinken. De deelnemers van Het
Helmgras gaan zo langzaamaan
richting het einde van het jaar. Ze
zijn dus bezig met de kerstboomverkoop. Alle gereedschap wordt weer
gecontroleerd en de toonzaal is

weer helemaal mooi ingericht. Tussen 24 december en 6 januari is
Het Helmgras gesloten.
U kunt natuurlijk wel terecht in het
kapelletje voor uw eigen eindejaarsoverdenkingen. Als u de krant leest
kunt u nog net terecht voor wat mooie
kaarsen. U kunt de prachtige kerststal bewonderen (in de toonzaal) of
u kunt nog een zak brandhout kopen
voor in de vuurkorf. Tijdens de welverdiende periode dat ze gesloten
zijn, is er tijd voor de deelnemers
van Het Helmgras. Ze gaan gezamenlijk oliebollen eten en ook zijn
er kerstpaketten voor bestuur, personeel en deelnemers. Vanaf deze
plek wil iedereen van Het Helmgras
u fijne feestdagen wensen!
U vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaatweg 75. Voor meer informatie:
kunt u bellen met 053-4781505 of
mailen met hethelmgras@hetnet.nl
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Winterwandeling bewoners
Erve Leppink

Dat de bewoners van Erve Leppink zich
niet laten weerhouden door het herfstweer was vorige week weer volop zichtbaar toen een mooie kolonne aan rolstoelgebruikers zich door het roodbruin
gekleurde landschap achter de Helmerhoek verplaatste.
Dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers van IVN kunnen we met Groen
Verbindt iedere maand met de bewoners
op pad. Samen genieten van de natuur,
de wind door je haren, even een frisse
neus, een gezellig kletspraatje en als

afsluiting een lekker kopje koffie met pepernoten in de huiskamer van de boerderij op Erve Leppink, waar het altijd
gezellig is.
Volgende maand gaan we weer…
Groen Verbindt organiseert diverse activiteiten voor de bewoners van Erve Leppink. Naast de wandelingen, zijn er op
de huiskamers van de ouderen, maandelijkse ontmoetingsmiddagen rondom
natuurbeleving en zoeken we elkaar
iedere vrijdag op voor een kopje koffie,
een praatje en een wandelingetje langs
de dieren en de moestuin op ons prachtige erf.
Jong en oud genieten zo van elkaar én
van het prachtige groen rondom onze
wijk.
Vrijwilliger worden?
Kijk op www.groen-verbindt.nl

zondag 22 december | 12:00 uur - 17:00 uur

Zolang de voorraad strekt,
en alleen bij Bruna Enschede Zuid.

Wat doe jij met je tijd?

Volg ons op

De Posten op zoek naar vrijwilligers
voor de damesdagbestedingsgroep

Gratis parkeren

Alle mensen van
het Helmgras wensen u hele
fijne feestdagen!
Bedankt voor het
afgelopen jaar!
Leger des Heils – KERST-INN 2019
Leger des Heils korps Enschede organiseert op woensdag 25 december (eerste kerstdag) voor volwassenen en kinderen een gezellige
Kerst-Inn met o.a. koffie/thee met wat lekkers, gezelligheid, spelletjes,
een lunch, kerstliederen zingen, en een korte kerstgedachte. Adres:
Zenderenbrink 2. Inloop tussen 11.00 en 15.00 uur. U/jij bent van harte welkom. Opgave is niet nodig. Voor meer info: korps.enschede@
legerdesheils.nl of 053-4781468.

www.columbusjunior.nl of 088 - 234 74 00

De Posten biedt 5 dagen in de week
dagbesteding aan. Deze activiteiten
vinden plaats in Restaurant De Brink
van de Posten. De Posten is voor de damesgroep op dinsdag op zoek naar enthousiaste en creatieve vrijwilligers die
de activiteitenbegeleiders van 10.0014.00 uur kunnen ondersteunen bij het
uitvoeren van de dagbestedingsactiviteiten. Ook assisteren de vrijwilligers bij
het schenken van koffie/thee en helpen
zij bij het uitserveren van de maaltijden.
Voor meer informatie en aanmelden
kun je contact opnemen met Frieda van
de Meij of Anne Wilderink, coördinatoren Vrijwilligerswerk, telefoon 053-4753
753, e-mail: fvandermeij@deposten.
nl, awilderink@deposten.nl. Liever een
andere vrijwilligersfunctie of liever een
andere dag/dagdeel? Ook dan komt de
Posten graag met je in gesprek.
Ben je benieuwd naar de functie van
vrijwilliger bij de dagbesteding? Lees
dan het verhaal van vrijwilligster Henny
Kuiper: “Voordat ik met pensioen ging,
heb ik jaren bij de Posten gewerkt. Eerst
als invalschoonmaakkracht en later als
afdelingsassistent, huiskamerassistent
en administratief ondersteuner op één
van de gesloten afdelingen. Al heel snel

na mijn pensioen merkte ik dat alleen
thuiszitten niks voor mij is. Ik miste zowel mijn collega’s als de bewoners. Natuurlijk wist ik dat vrijwilligers hard nodig
zijn, dus meldde ik me snel aan als vrijwilliger. Ik vind het heel fijn om iets voor
anderen te kunnen betekenen. Daar
word ik zelf ook blij en gelukkig van. Dus
sindsdien help ik elke donderdag bij één
van de dagbestedingsgroepen voor dames. Wat ik dan doe, varieert per keer.
Vanochtend ging de groep ontbijten in
Restaurant de Brink en heb ik daarbij
geassisteerd. En tussen de middag heb
ik geholpen met het uitserveren en afruimen bij de warme maaltijd. Ook speel ik
vaak een spelletje met de deelnemers.
Een andere keer doen we braintrainer,
dat is een soort geheugenspel op de
computer met allerlei verschillende opdrachten. Of Bingo: wist je dat er voor
mensen met dementie een aangepaste
bingo is, met plaatjes? Dat is ook populair. En ik ga geregeld met een bewoner een boodschap doen bij de Action
of naar de markt. Eigenlijk zouden we
voor elke dagbestedingsgroep twee vrijwilligers moeten hebben die de activiteitenbegeleider kunnen ondersteunen.”
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My-LifeSlim

Column: Wijkverhalen

Verantwoord 1-2 kilo per
week afvallen
Een methode die goed vol te houden is en een
verbluffend resultaat biedt.

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

Â
Â

Zonder moeite, zo geregeld bij www.online.vandedrukkerij.nl

Afslanken met intensieve
begeleiding.
Geen honger, maar een fitter
gevoel.
Ondersteuning met uniek
voedingssupplement.
Eenvoudige recepten toepasbaar
binnen iedere thuissituatie.

En als je wilt ook nog eens de persoonlijke klantenservice.
R Uitstekende kwaliteit

R Voordelig

R Persoonlijk

advertorial

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

Herfstactie!

Gratis intake t.w.v.
€25,00
(geldig t/m 31 december
2019)

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

www.mylifeslim.com

Â

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

“Je maatschappelijk inzetten is heel gewoon’’!

Wist u al dat u via de website Prismare, Stroinkshuis
en Lumen nu de beschikJenny Schonewille heeft al 20
en een extra oogje in het zeil is
baarheid van een ruimte dijaar een hechte band met haar
altijd handig.
rect kunt controleren? Is de
wijk Stroinkslanden. Ze zet
beschikbaar
zichruimte
als vrijwilliger,
geheel op het
Maar Stroinkshuis heeft meer
door u gewenste
tijdstip?voordelen, zo schuift ze twee keer
vanzelfsprekend,
al die jaren
dan gelijk
al inLeg
voordeze
haar wijk.
Jenny vast! per week aan bij de Eetsoos en
U
ontvangt
dan
van ons is ze actief lid bij de werkgroep
geeft aan dat ze zich daarnaast
meteen
een voelt
bevestiging!
enorm
betrokken
bij het
wijkbudgetten Stroinkslanden.
hetvan
nuhaar
gaatwijkvoorom een De beheerders zien de rol en
wel Of
en wee
vergadering,
symposium inzet van Jenny als een erg toeziening
Stroinkshuis.
of
bedrijfsuitje,
als de
profesJenny was destijds een van
gevoegde waarde. Jenny denkt
sionele organisatie
voorvechters
voor de komstbent gevraagd en ongevraagd met
van u
dealtijd
wijkvoorziening.
De dat Stroinkshuis mee, ze durft echt
op zoek naar
vraag
of Stroinkshuis
in de
kritisch te zijn en houdt alles in
‘beetje
meer’. Prismare,
afgelopen
7
jaar
een
toegede gaten. Maar het belangrijkste
Stroinkshuis en Lumen zijn
voegde
waarde
heeft
voor
haar
is dat Jenny tijdens de afwezigbijzondere multifunctionele
wijkaccommodaties
is voor haar intussen
heid van de beheerders, hun
opwel
verschilduidelijk.
taken waarneemt en de scepter
lende locaties in Enschede.
zwaait over Stroinkshuis. Hoe bijDe wijkvoorzieningen bieden
‘’Ik was
even
van
plan
te
gaan
legio mogelijkheden voor zonder
uw mooi is dat. ‘’En dat doet
verhuizen, maar zie daar toch van ze meer dan goed, zegt Danielle
zakelijke bijeenkomst. Van
af ’’. Stroinkshuis tegenover mijn
Kreeft’’.
vergaderingen voor kleine
woning geeft mijn namelijk best
groepen tot symposia tot
een veilig en prettig gevoel. Als
Als dank hebben de beheerders
tachtig personen. Kijk op
ik hulp nodig heb kan ik altijd bij afgelopen week de handen uit de
Prismare.nl,
Stroinkshuis.mouwen gestoken en de tuin van
de beheerders
van Stroinkshuis
nl
of
Lumen.nl
voorvan
meerJenny een grondige winterbeurt
terecht. Ik ken de beheerders
informatie
en
de
mogelijkStroinkshuis Danielle, Birgit en
gegeven.
heden
overallemaal
reserveringen!
Jogchem
intussen
vrij
‘’Uiteraard was dat niet nodig

worden. En zolang als ik kan blijf
ik me inzetten voor Stroinkshuis
en mogen ze best mijn tuin wel
goed. Zij houden ook in de gaten geweest, zegt Jenny’’. Maar het
Tijdens de kerstvakantie hanteren we aangepaste openingstijden;
blijven doen, Onder het motto
of het met mij goed gaat en dat
neemt niet weg dat het wel heel
we zijn gesloten van zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020.
“voor wat hoort wat” aldus Jenny
is een erg prettig gevoel. Ik ben
goed uit komt. De tuin doen is
We wensen iedereen fijne feestdagen tot ziens in 2020!
immers ook niet meer de jongste
toch wel een beetje zwaar aan het Schonewille.

Team Stroinkshuis

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

Ik woon in Hengelo en kom daarom op
de fiets naar mijn werk. Milan zie ik bijna dagelijks. Soms bij het voetbalveld
bij de Performance Factory en ook geregeld bij het Jongeren Informatie Punt
van Alifa. Deze zit sinds de zomer aan
De Heurne, middenin het centrum. We
spelen dan een potje tafelvoetbal, voor
de ontspanning. Gewoon om dat dat
leuk is. Milan komt echter niet alleen
bij ons voor een spelletje. Hij is heel
serieus om een baan te vinden. Milan
vertelde me een paar maanden terug
dat hij na twee afgebroken opleidingen
voorlopig niet meer welkom is op het
ROC van Twente. Zijn ouders zijn gescheiden, het is thuis niet altijd fijn. Hij
wil graag geld verdienen en wil daarom
zo snel mogelijk een
baantje. Als jongerenwerker wil ik graag jongeren vooruit helpen.
Milan is zo’n jongere
die een steuntje in de
rug nodig heeft, hij kan
wat hulp gebruiken.
Samen maken we zijn
CV, want zonder dat
digitale papiertje kom
je nergens. We benaderen een aantal
bedrijven en prompt mag hij de week
daarna op gesprek komen. Ook dat
bereiden we samen goed voor. Welke
vragen kan hij krijgen en wat wil hij zelf
van het bedrijf weten? We bespreken
dat werk ook zeker plezier moet geven,
anders hou je het niet vol. Zeker in het
geval van Milan is het belangrijk dat hij
vanuit het bedrijf ook de juiste begeleiding krijgt en op een goede manier
wordt gecoacht. Hoe zijn gevoel bij het
gesprek is vind ik doorslaggevend. He-

laas blijkt diezelfde week dat de vacature inmiddels is opgevuld met iemand
die al ervaring had. Milan en ik kijken
daarom verder. We merken aan onszelf dat we wat kritischer worden naarmate de tijd verstrijkt. Dat komt ook
omdat we samen op zoek zijn gegaan
naar de talenten van Milan. Nou ja,
zoeken… het talent is er al, het moet
soms alleen nog ontdekt worden. Milan
is een sociale jongen en wil graag wat
met zijn handen doen. Hij is vakkenvuller geweest, tot zover zijn ervaring.
Maar hij weet dat hij blij wordt van dingen repareren. Op mijn beurt bespreek
ik met collega Pascal de mogelijkheden bij Bike Works. Dat is een fietswerkplaats van Alifa in de Performance
Factory waar jongeren
fietsen leren repareren in
teamverband. Pascal begeleidt ze en probeert ze
zo op weg te helpen naar
een baan. Misschien is
dat ook iets voor Milan…
De volgende dag app ik
Milan om te vragen of hij
een keer met mij op bezoek gaat bij Bike Works.
Dat ziet hij wel zitten.
Een maand later fiets ik weer naar mijn
werk bij Alifa, voor de zoveelste keer
die week gaat mijn ketting eraf. Ik besluit naar Bike works te gaan en vraag
Milan om mijn fiets te repareren. Terwijl
we kletsen over onze potjes tafelvoetbal, maakt hij mijn fiets. Binnen een
kwartier sta ik weer buiten en fiets ik
voldaan terug naar huis.
Leroy, jongerenwerker bij Alifa

Hallo wijkbewoners van
Enschede Zuid
Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Ik ben Patricia Lems, 48 jaar
jong en woonachtig in Glanerbrug.
Hoewel ik als moeder van drie kinderen best druk ben, kon ik het niet
laten om mij in 2013 aan te melden
als vrijwilliger bij het Leger des Heils.
En wat een zegen was dit voor mij.
Als vrijwillige receptioniste/telefoniste
mocht ik bij Huis en Haard Leliestraat
te Enschede beginnen.
In 2016 kreeg ik aldaar een participatiebaan aangeboden. Dit greep ik
met beide handen aan.
Mijn taken als receptioniste/ telefoniste werden steeds verder uitgebreid.
Zo ontstond o.a. de wijkactiviteit “Samen eten in de Laares”, iedere laatste donderdag van de maand mogen
wijkbewoners zich bij mij aanmelden
en voor een klein bedrag mee-eten
in de woonkamer van Huis en Haard
Leliestraat. Doordat ik vanuit mijn
functie steeds meer betrokken raakte
bij de wijk en haar activiteiten, werd
ik het aanspreekpunt voor wijkbewoners. Ze weten mij te vinden bij leuke
dingen, maar ook wanneer er minder
leuke dingen spelen betreffende de
doelgroep. De “Bruggenbouwer”. Het
verbinden van mensen is wat ik doe;
door een luisterend oor te bieden,
door uitleg te geven en aan te sluiten

bij wijkactiviteiten
met deelnemers,
personeel en vrijwilligers probeer
ik die bruggen te
slaan. In de hoop op wederzijds begrip en respect.
U zult wel denken… leuk… maar dit
is Enschede Zuid. Sinds januari 2019
heb ik een vast contract bij Het Leger
des Heils. En sinds september ben ik
ook werkzaam bij Huis en Haard Het
Bijvank als coördinator wijkactiviteiten. Ook in uw wijk wil ik graag die
“Bruggenbouwer” zijn.
Wat kan ik voor u doen? Het luisterend oor zijn? Onrust weg kunnen
nemen?
Begrip tonen? JA! Dat zou ik voor u
kunnen betekenen.
Weet mij te vinden bij klachten maar
ook voor de leuke dingen! Op een
laagdrempelige wijze, kom binnen
voor een kop koffie, wil ik uw verhaal/
klacht aanhoren. Bellen mag ook!
Mailen kan ook!
Samen te werk gaan, als wijkbewoners en als goede buren in deze
mooie wijk Wesselerbrink.
Together we are one!
Groetjes, Patricia Lems, Coördinator
wijkactiviteiten Leger des Heils, patricia.lems@legerdesheils.nl
Tel.nr.: 06-31000612

Thuis@ Ontmoetingspark
Enschede Zuid

“Ik ben te slim voor mijn gedrag. Ik verveel me op school en ze weten op school
niet wat ze met me aan moeten.” Een ander: “Ik was vroeger te agressief en ik
had gedragsproblemen. Hierdoor werd ik bijna van school gestuurd.”
De 16 kinderen zitten in groepjes van vier aan tafel. Iedereen heeft net een bord
noedels met saus gekregen. De kroepoek wordt doorgegeven. “Mag ik van u
even de waterkan?” Verbluft door de openhartigheid van de kinderen schenk ik
vier smileybekers vol met water. Vandaag eet uw verslaggever namelijk mee met
de kinderen van Thuis@ Enschede Zuid op het Ontmoetingspark. Het gesprek
gaat intussen gewoon door: “Ik heb ook gedragsproblemen. Oh ja, ik heb ook
nog ADHD.” Een ander vult aan: “Ik zit op het VSO (voortgezet speciaal onderwijs). In de eerste.” Hun tafelgenoot eet stilletjes haar bord leeg. Ze luistert en
neemt nog wat extra kroepoek. Zij komt hier al heel lang. “Elke dag na school.
Ik vind het leuk. Als ik aankom, geef ik eerst mijn sleutel en mobiele telefoon af.
Daarna ga ik buiten voetballen. Soms doen we binnen spelletjes. Dan gaan we
eten en dan mag ik nog even spelen.”
Dan ineens: “Martijn, sorry dat ik stoor, maar dit is echt belangrijk. Ik wil zo mijn
excuses aanbieden voor het vechten.” Een duim wordt opgestoken en we eten
vrolijk verder.
Het toetje wordt in de bestuurskamer gegeten. Enkele kinderen slurpen heel
stoer hun vla op. Anderen eten het juist secuur met een lepel. Tja en dan de
afwas… wie gaat dat doen? Niemand wil en iedereen vindt dat iemand anders
aan de beurt is. Chaos en herrie, maar uiteindelijk steken een paar kinderen een
vinger op om te helpen. Juist ook diegenen die een paar uur daarvoor niet mee
wilden werken en met zichzelf in de clinch lagen. Maar wat aandacht en tijd later
voelen ze zich gehoord, snappen ze hoe het werkt en willen ze ook hun steentje
bijdragen.
Enkele kinderen gaan buiten voetballen. De rest gaat opruimen. Een meisje eet
haar derde portie eten nog op en ja dan is het wel heel verleidelijk om met de
spuitfles schoonmaakmiddel niet alleen de tafel in te spuiten… maar het loopt
goed af.
Terwijl de kinderen buiten voetballen, praat uw verslaggever nog even met één
van de kinderen. Zij komt sinds kort twee keer per week. Ze is verlegen, maar
wil graag mijn vragen beantwoorden. Haar ogen gloeien van trots. “Ik vind het
heel leuk. Soms ga ik kleuren en soms ga ik voetballen. We gaan ook naar het
speeltuintje. Ik ken nog niet alle kinderen, maar dat geeft niet.”
Gaan jullie ook wel eens ergens heen? “Ja, naar de winkel of naar iemand zijn
huis. We zijn ook naar de kinderboerderij geweest. Maar ik was bang voor de
kippen. Ze hebben me al eens gepikt!”
Wat is het leukste dat je hier hebt gedaan? “Vandaag!! We hebben jachtseizoen
gespeeld. Eén groepje gaat ergens heen. Het andere groepje krijgt dan af en
toe onze locatie en dan moeten ze ons zoeken. De tweede ronde hebben wij
gewonnen, de eerste ronde het andere groepje.”
De kantine van v.v. Victoria ’28, waar Ontmoetingspark Enschede Zuid is gevestigd, loopt langzaam vol met voetballers van alle leeftijden. De kinderen van
Thuis@ bewegen hier gewoon tussendoor. Ze kijken bij het biljarten, ruimen de
kleurstiften op en verzamelen de voetballen. Langzaamaan gaan alle kinderen
naar huis. Sommigen worden opgehaald, anderen fietsen zelf naar huis en weer
anderen gaan naar de voetbaltraining. De middag bij Thuis@ zit er weer op. Ze
hebben gespeeld, gegeten en gelachen. Bovenal hebben ze aandacht gehad
van elkaar én van Martijn en Naomi, die de groep begeleiden. Martijn Koop (ontmoetingsclustermanager): “Het is zo mooi om die kinderen het gevoel te geven
dat ze wél iets kunnen en er mogen zijn. Eerlijk zijn en openhartig, daar gaat het
om.” “Echt contact. Leren verantwoordelijk te zijn voor jezelf”, vult Naomi tot slot
aan. Meer informatie: www.ontmoetingsclusters.nl/thuis
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Vernieuwd platform
Beeldende Kunst
Enschede!
Vanaf donderdag 31 oktober 2019 is KunstNonStop.nl online, een volledig vernieuwde website
met daarop de zeer complete Beeldende Kunstagenda van Enschede (e.o.). Openingen, exposities, lezingen en andere activiteiten bij de grote,
maar ook bij de kleinste kunstinstellingen, worden er op overzichtelijke wijze getoond.
Op de website vindt u naast de agenda ook de
Enschedese gemeentelijke kunstcollectie, informatie over de tentoonstellingsruimtes, de ateliers, een uitgebreid overzicht van professionele
kunstenaars, workshops, blogs en een fotoarchief met foto’s van openingen en evenementen.
KunstNonStop is meer dan alleen een website
Het is een platform, digitaal en offline, voor en
door kunstenaars, kunstliefhebbers en kunstinstellingen. Het is een samenwerking van alle grote en kleine tentoonstellingsruimtes, de ateliers
en meer dan 100 individuele kunstenaars. Er
worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd
op diverse locaties, er is een fotograaf bij bijna
elke opening en de stichting gaat regelmatig in
gesprek met gemeente, organisaties en belangstellenden.
Al ruim 10 jaar een groeiend platform voor
Beeldende Kunst
Stichting KunstNonStop bestaat inmiddels 5 jaar,
het digitale platform voor Beeldende Kunst is al
ruim 10 jaar online. Het initiatief voor een digitaal
platform ontstond in 2008 vanuit de behoefte aan
een betere samenwerking tussen Enschedese
kunstenaars en atelierstichtingen, met een website waarop o.a. een tentoonstellingsagenda, een
overzicht van Enschedese kunstenaars en ateliers te vinden was. Sindsdien breidde het digitale
platform zich steeds verder uit en werden samenwerkingen aangegaan met diverse instellingen
en organisaties en de gemeente Enschede. In
2014 werd de stichting KunstNonStop opgericht
en de volledige gemeentelijke binnen- en buitencollectie aan het platform toegevoegd.

Reset jezelf: word gelukkig,
eet lekker en val af
Hoe zou het voor je zijn als je
gewoon zeker weet dat je goed
voor jezelf en je lichaam zorgt?
Dat de weegschaalcijfers niet
bepalen hoe jij je voelt?

Waarom mij als persoonlijke
coach?

• Met een stok achter de deur
gaat het makkelijker
• Je bent gevoelig voor de
stemming van anderen -> er
zijn andere manieren om je
beter te voelen dan veel te
gaan eten.

Boekelose Stoomblekerij 172
www.jessicavanraalte.nl

• Door lekker en gezond te eten
pak jij de balans
Reset nu je energiebalans.

Frisse start in het nieuwe jaar
Met gewone voeding en gebruik makend van je onbewuste
werk je zelf aan een gezonder
en fitter leven.

Lekker eten en afvallen gaan samen. Jouw geluk zit van binnen.
Meer weten?

Bel mij nu

(06) 22 85 31 92
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Buurtbemiddeling Enschede
bestaat meer dan 5 jaar!!!
Op 20 februari 2014 was de aftrap van Buurtbemiddeling Enschede Oost. Gestart met 8 getrainde buurtbemiddelaars op een gebied van 39.000
inwoners. Nu ruim 5 jaar later, bestaat het team uit
maar liefst 30 bemiddelaars en bestaat ons werkgebied uit bijna heel Enschede, meer dan 158.000
inwoners.
Buurtbemiddeling Enschede is gestart als pilot.
Maar als heel snel werd duidelijk dat de vraag naar
bemiddeling groot is. Gevolg: uitbreiding. Nog
voordat de pilot was afgerond.
“Het is fantastisch om te zien, hoe we zijn gegroeid in omvang en professionaliteit. Eerst begin
je met een klein groepje bemiddelaars simpele
meldingen op te pakken. De kleine ruzies om het
maar zo te zeggen. Door de jaren heen groei je en
daarmee ook de kennis en kunde. Wij zijn geen
hulpverleners (dat willen we ook niet), maar wel
een effectieve dienst om verdere hulpverlening te
voorkomen. Het blijft mooi om te zien als buren er
met onze ondersteuning samen uit komen. Zonder
politie, zonder woningcorporatie en zonder andere
instanties. Pas dan is de oplossing effectief. Niet
opgelegd. Mensen pakken zelf de verantwoordelijkheid. Duurzame oplossing en goed voor het
zelfvertrouwen van mensen. Zij krijgen de handvatten hoe om te gaan met ruzies voor nu en in de
toekomst.”
De meldingen zijn door de jaren heen veranderd,
complexer geworden. De kwetsbare doelgroep is
door de jaren meer zichtbaar geworden. Dit maakt
dat ook Buurtbemiddeling de samenwerking opzoekt met begeleiders van hulpverlenende instanties.
Ook lijkt het alsof mensen minder tolerant worden.
Buren kennen elkaar niet altijd meer. En dan komt

de uitspraak “onbekend
maakt onbemind” naar
boven.
Dit vraagt het nodige van
de vrijwillige buurtbemiddelaars. Ieder jaar worden de buurtbemiddelaars
bijgeschoold, de zogenaamde verdiepingstrainingen. Maar ook voorlichtingen en workshops afgestemd op spelende ontwikkelingen in de maatschappij en Enschede passeren de revue.
Buurtbemiddelaars beschikken hierdoor over kennis en kunde om buren zo goed mogelijk voort te
helpen, zodat iedereen weer prettig woont en normaal contact met elkaar heeft.
“Nog even en dan staan de Feestdagen voor de
deur. Tijd van vreugde en hopelijk (buren) vrede.
Ieder jaar zien we dat de dagen voor Kerst geen
meldingen bij ons binnenkomen.
Tussen kerst en oud&nieuw is het ook rustig. Mensen genieten van de vrije dagen.
Maar na 1 januari begint voor vele mensen het
normale leven weer. Iedereen is het thuis zitten
zat en het vuurwerk van de buren was toch ook
wel erg irritant. Om nog maar te zwijgen over de
vuurkorf en de geluidsoverlast. En ook al had je
je voorgenomen rustig te blijven, na een week zijn
goede voornemens overboord gegooid en begint
alles weer opnieuw, inclusief de burenruzie.”
Was het kerstdiner echt niet gezellig? Vlogen de
kerstballen door de kamer? Of hangt de vuurpijl
van de buurman bij jullie in de kerstboom? Laat het
ons weten. Wij helpen graag.
Buurtbemiddeling Enschede is bereikbaar op
nummer 06-53347021 van maandag tot en met
donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer
informatie verwijs ik u naar www.buurtbemiddelingenschede.nl.

Kerstconcert OverdagKoor Enschede

De behoefte aan samenwerking en afstemming
tussen de Enschedese kunstinstellingen, kunstenaars en atelierstichtingen ontgroeide de afgelopen jaren de digitale grenzen van het oorspronkelijke platform. Daarom werd in nauwe
samenwerking met Concordia, Tetem, Rijksmuseum Twenthe, de gemeente Enschede, Enschede Promotie, de kleinere instellingen en kunstenaars een plan ontwikkeld voor een geheel nieuw
platform. KunstNonStop is hét startpunt voor iedereen die wil weten wat onze bruisende stad te
bieden heeft op het gebied van Beeldende Kunst.
Bent u kunstliefhebber en wilt u ook ‘nonstop’
kunst? Kijk dan eens op kunstnonstop.nl en/of
meldt u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief via
info@kunstnonstop.nl.
KunstNonStop is ook actief op Facebook en Instagram, volg hen daar voor nog meer inspiratie.

Op zondag 22 december geeft OverdagKoor Enschede een kersconcert in het Helmertheater. Hiermee
wordt het jubileumjaar vanwege het 10-jarig bestaan
afgesloten. O.l.v. dirigent Jeffrey Bokma zal een mix
van bekende traditionals en hedendaagse kerstmuziek ten gehore worden gebracht. De muzikale begeleiding is in handen van Luc Oostindie op de piano.
Tevens zal het vrouwenkoor Typisch enkele kerstliederen ten gehore brengen.
Het Overdag Koor Enschede (OKE) is in 2009 opgericht door dirigente Henriette Eikenaar. Nadat zij
haar functie in 2017 had neergelegd, is de koorleiding
overgenomen door Tim de Man. Sinds september
2018 ligt de muzikale leiding in de enerverende handen van Jeffrey Bokma, die op zijn vakkundige wijze
een hele vernieuwende “swung” aan ons koor weet te

geven. In de afgelopen 10 jaar is het OKE uitgegroeid
tot een enthousiast koor van 40 dames en 20 heren
met (mezzo-)sopranen, (hoge- en lage-)alten, tenoren
(tenora’s), baritons en bassen. Het repertoire beslaat
een ruim aanbod van populair tot klassiek. Het OKE
koor is driftig op zoek naar mannelijke koorleden. Voor
vrouwen geldt momenteel een wachtlijst. De repetities
vinden plaats op de dinsdagochtend in het repetitiegebouw van de Drum- en Marching Band Enschede aan
de Herculesstraat 10.

Kerstconcert 22 december 2019

Aanvang 15.00 uur
Adres: Helmertheater, Broekheurnering 1050
Toegang is gratis. Na afloop bestaat de mogelijkheid
van een vrije gift.

Wees welkom in de Stadsherberg van 20 tot en met 23 december
Ook dit jaar is er weer een gezellige
Stadsherberg in de Burgerzaal van
het stadhuis van Enschede. Van 20
t/m 23 december is iedereen welkom.
Stap binnen in de herberg vol muziek
en creatieve workshops en geniet van
alle warmte en gezelligheid.
Muziek!
Vier dagen lang is er live muziek: van
koren die sfeervolle christmas carols zingen tot bandjes die pop- folk- en jazzy
songs spelen. De koren All Flavours en
Happy Few treden op in Dickens kostuum en zingen heerlijke kerstliedjes.
Ook Shanty & Smartlappenkoor 1 plus
1 is 3 gaat lekker los op kerstnummers.
Gezellige herbergmuziek maken ook
The Sugar Basterds en Trio Schnaps.
Workshops
Vast – en populair - onderdeel van de
Stadsherberg zijn de workshops waar je
iets moois kunt maken voor een ander
of voor jezelf. Dit jaar kun je onder andere een portemonnee of een vogelhuisje bouwen van oude sappakken, kun je
kerstballen maken van mooi behangpapier en kun je je eigen stempel maken
en daarmee een tasje of een kerst- of
nieuwjaarskaart bestempelen.
Soepverhaal
Elke dag om 16.00 uur vertelt een stadsgenoot een soepverhaal en krijgt iedereen in de herberg een gratis kopje soep.

Dit jaar zullen o.a. schrijver Ernst Bergboer en Elisabeth Oets van vrouwennetwerk Dunya een verhaal voorlezen.
Weet jij veel van Enschede?
Tijdens de Stadsquiz gaat het Stadsarchief op zoek naar de grootste Enschedekenner. Weet jij alles over de stad van
vroeger en nu? Of heb je gewoon zin
om een leuke middag te beleven? Kom
dan quizzen. Maak spontaan een team
met andere bezoekers of neem een eigen team mee en test je kennis. Er zijn
natuurlijk leuke prijzen te winnen die iets
met Enschede te maken hebben.
Moe van het shoppen? Plof dan neer in
een bank in de huiskamer en geniet van
een warme kop thee of chocomel en bekijk korte filmpjes. Of ontmoet bekende
en onbekende stadsgenoten aan de lange tafels of aan de bar onder het genot
van een bekertje glühwein.
Ben je tussen 20 en 23 december in de
stad? Kom jezelf dan even verwarmen in
de Stadsherberg. De herberg is gratis te
bezoeken.
Kijk voor meer info en het programma op
www.winterwonderland.nu
Openingstijden
Vrijdag 20 december: 13.00–21.00 uur
Zaterdag 21 december: 13.00–18.00 uur
Zondag 22 december: 13.00–18.00 uur
Maandag 23 december: 13.00–18.00 uur
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CBS Drakensteyn

Vastertlanden 169, 7542 LR Enschede, Tel: 053-476 46 61, E-mail: info@drakensteynvco.nl

Halt-voorlichting op Drakensteyn
Lichtjestocht CBS Drakensteyn
Vastertlanden
Op donderdag 19 december organiseert CBS Drakensteyn een lichtjestocht. Deze zal te zien zijn rond de school in de wijk Stroinkslanden. In deze lichtjestocht wordt het Bijbelverhaal, de geboorte van
Jezus, duidelijk uitgebeeld door kinderen, studenten en leerkrachten.
Wij zijn een Christelijke school en willen uitdragen aan de kinderen,
dat Kerstfeest meer is dan een kerstboom en gezelligheid.
Vanuit de school wordt een sfeervol en verlicht pad uitgezet. Via dit
pad kunnen de belangrijkste kersttaferelen worden bezocht. Zo zijn
er echte dieren te zien en zingen de engelen hun mooiste lied. Ook
willen we door middel van de lichtjestocht de buurt betrekken bij deze
activiteit. Iedereen in onze wijk is van harte welkom. Midwinterhoornblazers luiden de tocht om 17:30 uur in. De laatste groep zal vertrekken om 19:00 uur.

Uitnodiging
Hierbij willen we u uitnodigen voor onze nieuwjaars
koffieochtend op Zaterdag 11 januari 2020 van 10.30 tot
13.00

Oecumenische viering op
19 januari 2020: Meer dan gewoon
Op zondag 19 januari 2020 vieren we met elkaar de oecumenische viering in het kader van de week van Gebed voor de
eenheid.
Veel verschillende kerken uit Enschede werken hiertoe samen.
De cantorij van de Ontmoetingskerk zingt en begeleidt de samenzang.
Van de verschillende kerken worden muzikanten gevraagd om
samen muziek te maken en ook een deel van de samenzang
te begeleiden. Ook hiermee wordt eenheid in praktijk gebracht.
Dit jaar is de viering voorbereid door de Christenen in Malta. In
Malta werd Paulus destijds buitengewoon vriendelijk ontvangen
en de voorbereidingsgroep heeft dat voor Enschede vertaald in
een ‘Meer dan gewone’ viering.
Tijdens de viering is er een speciale kindernevendienst, zodat
de kinderen op hun eigen wijze met ons mee kunnen vieren.

Graag willen we ons voorstellen en met u in gesprek gaan.
Wat verwacht u bijvoorbeeld van de speeltuin en welke
ideeën heeft u? Misschien wilt u deel uitmaken van ons
team.
Koffie en thee zijn uiteraard gratis, we zien u graag

Speeltuin Tuindorp
Vlierstraat 65 7544 GG Enschede

De collecte tijdens deze viering is bestemd voor kinderen en tieners in Vayk in Armenië. Een groep jongeren uit Enschede gaat
naar Vayk en zorgt voor een geweldige week voor de kinderen
van Vayk.
Daarnaast bouwen zij bij ‘daycare center’ in Vayk mee aan een
nieuwe speeltuin. Zie ook: www.lst.nl/project/armenie-vayk/
De viering zal dit keer zijn in het Helmertheater van Mediant
(locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050), de plek waar de
Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek, haar wekelijkse vieringen houdt. Ook dit is ‘Meer dan gewoon’. De viering
begint om 10:00 uur.
We hopen velen van u te mogen ontmoeten op 19 januari 2020.
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De 3 V’s van Drakensteyn!
Veilig, Verantwoordelijk en Verdraagzaam. De 3 kernwaarden waar wij
als school voor staan.
Veilig: we willen graag dat alle kinderen zich veilig voelen op school en
vanuit die basis in brede zin tot ontwikkeling kunnen komen.
Verantwoordelijk: we willen graag dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid hierbinnen voelt en ook neemt. Verantwoordelijk naar elkaar,
maar ook naar de omgeving en de spullen waarmee je werkt.
Verdraagzaam: we dragen uit dat we elkaar moeten nemen zoals we zijn
en in die zin ook rekening moeten houden met elkaar.
Met name deze laatste waarde is vormt eigenlijk de basis voor alles.
Verdraagzaam, daaronder verstaan wij onder meer: Ik help je omdat je
het moeilijk vindt. Ik weet dat jij net wat meer energie hebt en geef je af
en toe wat meer ruimte om te bewegen. Ik merk dat je anderen soms
niet helemaal begrijpt, ik help je ze te begrijpen. Ik weet dat het je helpt
om meer vooraan te zitten. Ik zie dat je verdrietig bent en ik kom je even
troosten. Ik weet dat je niet de snelste bent, maar natuurlijk mag je meedoen...
Eigenlijk komt het stukje ‘verdraagzaamheid’ elke dag wel terug in de gesprekken die gevoerd worden in de klas en de manier waarop we willen
dat er met elkaar omgegaan wordt.
Wanneer je kijkt naar de betekenis van ‘verdraagzaamheid’, dan zijn er
veel raakvlakken met het begrip ‘respect’. Van 5-11 november was dit
jaar de landelijke week van Respect. Als IKC Meerlanden dragen we de
Respect-week een warm hart toe, maar als school uiteraard ook. We
hebben in alle klassen met elkaar gesproken over wat respect nu eigenlijk is en hoe je dit aan elkaar kunt laten merken. Alle ouders mochten
een kaartje invullen dat opgehangen kon worden aan de Rode Draad
van Respect die door het hele IKC hing en de kinderen van de groepen
4-8 hebben ook een steen gemaakt voor ‘de muur van respect’. Het was
mooi om hier in die ene week zo bewust bij stil te staan, maar het is iets
wat natuurlijk een blijvend onderwerp van gesprek zal zijn. Respect en
Verdraagzaamheid, dat is niet slechts een week, dat is het hele jaar door!

‘Overlast rond de jaarwisseling’. Zo heet de
voorlichting die Halt-medewerkers in december
op zo’n duizend scholen geven. Ze willen jongeren
bewust maken van hun gedrag tijdens de jaarwisseling. Zo ook bij ons op Drakensteyn.
Op onze school werken we met de 3 V’s: Veiligheid, Verdraagzaam
en Verantwoordelijk. Deze komen alle drie terug in de voorlichting van
Halt. ‘Wat zijn de regels?’, ‘Wat zijn de effecten van overlast?’ en ‘Hoe
kun je veilig vuurwerk afsteken?’ zijn onderwerpen die tijdens de voorlichtingen aan bod komen.
De aanpak
Tijdens de voorlichting van Halt gaan ze in op verschillende overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. Ook gaan ze in op de regels
rondom vuurwerk en vertellen ze de leerlingen hoe zij veilig vuurwerk
kunnen afsteken. Veel jongeren op deze leeftijd zijn erg gevoelig voor
wat leeftijdsgenootjes doen en vinden en handelen in de groep vaak
anders dan alleen. Daarom speelt het thema groepsdruk een belangrijke rol in de Halt-voorlichting. Door middel van een opdracht ervaren de
jongeren dat je verschillende rollen in een groep hebt. De Halt-medewerker praat ook met de leerlingen over hoe zij ervoor kunnen zorgen
dat zij niet in de problemen komen door groepsdruk.
In het kader van PBS (Positive Behaviour Support), waar wij op Drakensteyn veel mee bezig zijn, hopen wij ook met deze voorlichting van
Halt dat we het gewenste gedrag van de leerlingen kunnen bevorderen.
Wat levert het op?
De voorlichting ‘Overlast rond de jaarwisseling’ zorgt ervoor dat jongeren de regels kennen en dus niet uit onwetendheid een overtreding
begaan. Kennis van illegaal vuurwerk en het veilig afsteken zorgt voor
minder ongelukken. Door bewust stil te staan bij de gevolgen van vuurwerkoverlast, houden jongeren meer rekening met hun omgeving.
We hopen dat we op Drakensteyn een steentje bijdragen aan de
verantwoordelijkheid van de kinderen. Dat de kinderen niet alleen een
veilige omgeving hebben binnen de school, maar ook daarbuiten.

ADRESSENLIJST

Openingstijden apotheek Benu

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

Normale Openingstijden
Maandag 08.00 uur - 18.00 uur
Dinsdag
08.00 uur - 18.00 uur
Woensdag 08.00 uur - 18.00 uur
Donderdag 08.00 uur - 18.00 uur
Vrijdag
08.00 uur - 18.00 uur
Zaterdag en zondag Gesloten

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

Dag voor Kerst
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oudjaarsdag

APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577

Nieuwbouw Stroinkslanden
Onlangs zijn er bij de Hanenberglanden bouwwerkzaamheden gestart.
Uw redactie was nieuwsgierig geworden en ging op onderzoek uit.

te. Zo worden de bungalows niet
recht naast elkaar, maar versprongen gebouwd. Hierdoor krijgt het geheel een toegankelijke uitstraling.

Klinker Makelaars realiseert op het
terrein samen met ontwikkelaar Hilbolling en Hofste vier nieuwe bungalows. De bungalows worden volledig
volgens de huidige eisen gebouwd.
Zo zullen ze energieneutraal zijn en
goed geïsoleerd. De bungalows krijgen allemaal zonnepanelen op het
dak.
Architect Ruud Winkelhuis heeft
gekozen voor een moderne uitstraling, die past bij de groene bosrijke
omgeving. Uiteraard is er ook rekening gehouden met de eisen van de
welstandscommissie en de gemeen-

Klinker Makelaars vindt deze bungalows een verfraaiing van de wijk
Stroinkslanden. In de wijk zijn maar
weinig bungalows beschikbaar, dus
er was veel vraag naar. De bungalows zijn dan ook al allemaal verkocht.
In de wijk zijn nog verschillende
braakliggende terreinen beschikbaar
voor eventuele bebouwing. Men is
ermee bezig om daar ook huizen te
gaan bouwen, maar tot nu toe zonder resultaat. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met Klinker Makelaars voor meer informatie.

- vervolg van pagina 1 -

Nieuw Enschede, alle pijpen verdwenen
De vroegere bewoners aten aardappels met sju
Ze kenden geen shoarma, geen pizza, geen fondu
Tegenwoordig zijn er paprika’s, groen en in het rood
avocado’s in plaats van buulkusbrood
Vroeger was de stad nog niet zo lumineus,
Geen De Kater, geen Bolwerk, geen Pumpke, geen De Geus
Je waant je tegenwoordig haast op Saint-Germain-des Pré
Als je Grolsch drinkt op de oude markt in Enschede

24 december 2019 08.00 - 16.00 uur
25 december 2019 Gesloten
26 december 2019 Gesloten
31 december 2019 08.00 - 16.00 uur

Alle pijpen zijn verdwenen, in fabrieken wordt gewoond
en het Pathmos heeft nu douches, waar een ieder zich verschoont
‘t Stroinkslanden, Helmerhoek, de tekens van de groei
en vrouw Rillman staat waarachtig weer in bloei
Rotterdam bezit een lijnbaan, Hamburg heeft een Reperbahn
en Den haag Lange Poten en Groot-Mokum een Jordaan
Laat ze ’t allemaal houden en laat Apeldoorn Het Loo,
Zolang wij maar ijsjes kunnen slikken bij het Ei van Ko

FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 86
Tel. 053 4766339

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

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

THUISZORG
• J.A.J. Hannink-Monnikhof
Weeminklanden 13
Tel. 053 4331297
• Het Veldhof – Woonzorg Nederland
Vasterlanden 1-59
Tel. 088 9210330

de Stroinkslander
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Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

www.benuapotheek.nl/apotheek/stroinkslanden

Zaterdag 11 januari Nieuwjaarshike scouting VLG
De Vaandrig Leppink Groep organiseert ook in 2020
weer een nieuwjaarshike! Dit is op 11 januari en er
kunnen drie afstanden gelopen worden, namelijk
5, 10 en 15 km. De nieuwjaarshike is een wande-

SCOUTING
• Vaandrig Leppink Groep
Erve ’t Stroink
Stroinksweg 83-85
Enschede(-zuid)
www.vaandrigleppinkgroep.nl

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

ling met spelelementen. Meer info is te vinden op
de website www.vaandrigleppinkgroep.nl. Alle (oud-)
leden, familie, vrienden en geïnteresseerde buurtgenoten zijn hierbij welkom. De startlocatie is in Enschede, maar de exacte plek blijft nog even geheim.
Om het nieuwe scoutingjaar te vieren is er na afloop
alle gelegenheid om een hapje te eten of wat warms
te drinken. Wij zorgen voor een warm vuurtje. Onderweg zijn er ook verschillende posten waar je elkaar tegenkomt. Daar is soms een vuurtje, iets te
eten of te drinken.
Opgeven
Zin om mee te doen? Geef je dan zo snel mogelijk op via www.vaandrigleppinkgroep.nl/nieuwjaarshike-2020. Dit kan tot 5 januari 2020. We zien jullie graag op 11 januari 2020! Deelname is gratis, er
staat een pot voor vrije giften.

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 redactie: Marijke Kerkhof

Overzicht Besteding Wijkbudgetten Stroinkslanden
2019

Op een haar na, 90 euro, op een budget van 52.300 euro is het ons weer
gelukt bijna alle aanvragen, die ons uit de wijk Stroinkslanden hebben bereikt, te honoreren. Enkele aanvragen hebben we, om budgettaire redenen,
moeten doorschuiven naar 2020.
Wij zijn enorm blij dat velen de weg weten te vinden om iets aan te vragen
voor zijn of haar plein/buurt/straat/landen. Ook voor komend jaar gaan we
er vanuit dat we van de gemeente weer een budget krijgen toegewezen.
Dus als u iets geregeld wilt zien in uw omgeving, zoals bijvoorbeeld herinrichting van groenstroken, aanleggen van speelplekken, het organiseren
van een buurtbijeenkomst of het aanschaffen van een pleinkerstboom etc.
schroom dan niet een aanvraag in te dienen, via de gemeentewebsite “Jij
maakt de buurt” of via onze eigen website www.stroinkslanden.nl. Daar
vindt u ook het overzicht van 2019.
Voor alle informatie omtrent een aanvraag kunt u contact op nemen met
Fred Geuvers via 06-25043854 of fredgeuvers@ziggo.nl
Namens de Werkgroep Wijkbudgetten Stroinkslanden wens ik U en de
Uwen een bijzonder voorspoedig maar bovenal Gezond 2020 toe.
Fred Geuvers, voorzitter Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden.

De stad was ooit in de ban van de textiel
en toen die dan kapot ging, toen verloor de stad zijn ziel
Maar wat eerst een droevig schouwspel was
Is als Phoenix herrezen uit de as!
Enschede, Enschede, Enschede

Willem Wilmink, 1987.

Fotogroep Stroink
Deze week werd ons gevraagd of wij, fotoclub Stroink, een aantal
mooie foto’s willen afdrukken in deze leuke wijkkrant. Onlangs is er
binnen fotoclub Stroink een wedstrijd gehouden met als thema ‘Architectuur’. Deze foto’s zijn door een professional beoordeeld en met
trots laten wij jullie onze top 3 zien.
Wil je meer informatie over onze gezellige fotoclub?
Kijk dan op:
www.fotoclubstroink.nl.

Janine Hassing

René Haghuis
Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Jet
Broekstra, Marijke Kerkhof
Afhaalpunten wijkkranten:
Wijkcentrum ‘t Stroink, WC Stroinkslanden, Primera, Tankstation WC Stroink,
Vishandel Keizer
Klachten betreffende verspreiding:
Twente Huis aan Huis via telefoon: 0743030271 of email: contact@brinkpraat.nl
o.v.v. straat en huisnummer

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 8 januari 2020
De volgende krant verschijnt op:
donderdag 23 januari 2020
Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.stroinkslanden.nl

Hilda Booij

KEL
N
I
W

CENTRU

M

enschede

7542LA Enschede
Veldhoﬂanden 5d
Tel. 0534767797

FIJNE FEESTDAGEN

Voor de heerlijkste
Kerstlekkernijen

KOM LANGS
IN ONZE
VERNIEUWDE
WINKEL!

Vaneker

ga je naar Gastrovino Vaneker.

Versgebrande noten, smaakvolle kaas,
ﬁjne delicatessen, bijzondere zoetwaren en
geweldige wijnen.

WE VERKOPEN OLIEBOLLEN
van 28 t/m 31 december
Bestel ze op tijd bij:

kies bijvoorbeeld

de Pandoro Classico cake
is het prachtige sluitstuk van
elke feestavond. Maak deze
leuk en lekker op en af met ﬂink
wat mascarpone, de bèste
smeltchocolade en vrolijke
Pandoro Classico
chocolade ﬁguurtjes.

AGENDA
DINSDAG 24 DECEMBER
LIVE MUZIEK

het

stroink
VANAF NU OOK OP MAANDAGEN GEOPEND!!

ZONDAG 22 DECEMBER
DE MEESTE WINKELS GEOPEND

LOOP EVEN BINNEN OF
BOEK UW AFSPRAAK ONLINE.

DINSDAG 31 DECEMBER
WE DELEN OLIEBOLLEN UIT

het

stroink

Elzinga
WIN

KELCENTRUM

Vaneker

CENTRUMHETSTROINK.NL

LIKE WINKELCENTRUM HET STROINK OP FACEBOOK!

