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De nieuwjaarsreceptie van Zuid

Het jaar 2018 door de Ouderensoos “Het
Stroink” goed afgesloten

Woensdag 19 december was de laatste bingo van dit jaar, die door de ouderensoos georganiseerd werd. Om
klokslag 14.00 uur begon bingomaster
Gerrit Klasens met het noemen van de
geluksnummers. Er waren weer leuke
prijzen te winnen. Daarnaast bepaalde
tussendoor een kaartspel wie een prijs

in ontvangst kon nemen. Een hartenaas
zat aan een prijs en degene in de zaal
die uit een spel kaarten de hartenaas
trok, werd winnaar. Zo waren er meerdere prijzen met een kaart er aan, een
leuk idee.
Tegen 15.00 uur begon het kerstdiner
met verschillende soorten vlees, aardappeltjes, groente en salades en wat er
nog allemaal meer bij komt kijken. Vier
smaken pudding op mooi opgemaakte
schalen en met fruit voorzien, maak-

ten het diner compleet. De koks uit de
keuken van Het Stroinkshuis hebben er
hun best op gedaan. Live-muziek van
Paul Snellink met kerstsongs en liedjes
van toen en nu zorgden voor een gezellige stemming.
Na afloop van deze middag kregen
de bezoekers een grote tas vol boodschappen mee naar huis. Daar komen
ze de kerstdagen zeker mee door.
De dames van het bestuur van de ouderensoos, Marie Heutink, Annie ter Heide, Ria Michaux en Gre Ottens brachten samen de zaal nog weer op orde
en kunnen terugzien op een geslaagde
middag met de kerstbingo en het diner.
Ria Michaux vertelde dat de ouderensoos voor 50-plussers bedoeld is en
best nog wel leden erbij kan gebruiken.
De bingo wordt georganiseerd door
de ouderensoos. Het eten is alleen inclusief tijdens de feestdagen, wel is er
koffie en koek. Contactpersoon: Ria Michaux (053 477 07 12).
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De volgende vergadering is op dinsdagavond 5 februari. Als een van de hoofdonderwerpen staat ‘veiligheidsbeleid
stadsdeel Zuid’ op de agenda. Als het
goed is (ijs en weder dienende) is de
burgemeester er ook bij aanwezig. Aanvang: 19:30 uur met het koffiehalfuurtje.
De locatie vindt u binnenkort op www.
stroinkslanden.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst Stroinkslanden op
11 januari in ‘t Stroinkshuis

Een aantal bewoners van de wijk
Stroinkslanden heeft op vrijdag 11 januari vanaf 16.30 uur de nieuwjaarsbijeenkomst in ‘t Stroinkshuis georganiseerd.
“Zo maken we de buurt gezellig en veilig”, aldus organisator Els Nijenhuis.
Even bijpraten onder het genot van een
drankje en een hapje. Zo wilden de bewoners het nieuwe jaar te starten. Er
lag een enquête klaar om in te vullen.
Daarop kon iedereen zijn wensen voor
de wijk invullen om de mooie wijk nóg
mooier te maken. Vragen die aan bod
kwamen waren onder meer: Wat vindt
u belangrijk om prettig te kunnen leven
in uw straat, buurt of wijk? Wat houdt u
bezig? Wat vindt u dat de wijk nog nodig heeft aan aanbod? In de aanwezige
wensboom konden mensen ook wensen hangen. De opkomst was goed, de
sfeer ook!

Elke woensdagmiddag, behalve in de
vakantie, is de inloop vanaf 13.30 uur
en begint de bingo om 14.00 uur. Er zijn
leuke prijzen te winnen. Kom gezellig
langs en bingo mee in wijkcentrum “Het
Stroinkshuis”.

Deze middag was er ook aandacht voor
de jeugd. “Wij wilden ook graag weten
wat de kinderen voor wensen hebben.
Daarom verzorgde Smiley in lokaal 1
van het Stroinkshuis leuke, creatieve
activiteiten. Ze konden hier kaartjes
voor de wensboom maken, bouwwerken knutselen en spelletjes spelen. De
kunstwerken die de kids maken kunnen,

5 Februari Vergadering
Stadsdeelcommissie
Zuid
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De Zuidsong

als ze klaar zijn, in de huiskamer van
het Stroinkshuis worden geëxposeerd.”
Hieronder de toespraak van Jeroen
Wams van SVEN, mede namens Els
Nijenhuis: ‘Het doel van deze middag is
elkaar ontmoeten, je buurt en buren beter leren kennen, een praatje maken en
kijken of we samen iets gezelligs kunnen ondernemen. Wat willen we in onze
wijk verbeteren, kan die veiliger en hoe
maken we die schoner en mooier. Wat
is er hier allemaal te doen voor kinderen jongeren, ouders, alleenstaanden
en ouderen. Iedereen telt hier mee. Hoe
werkt het als je zelf een leuk idee hebt
voor je buurt. Er is een wensboom waar
u uw wensen in kwijt kan, er is een enquête die je kunt invullen, zodat we van
elkaar kunnen ontdekken wat er verbeterd kan worden. De uitslag zal later via
de wijkkrant de Stroinkslander bekend
worden gemaakt. Een heel belangrijke
wens is die van Nico Dassen. Hij wilt
graag voor zijn kleinzoon een aangepaste bus bij elkaar sparen. Zijn kleinzoon Jim is geboren met MEF2C-syndroom en zal waarschijnlijk zijn leven
lang rolstoel-afhankelijk zijn. Nico is
zelf een ervaren handbiker en gaat een
sponsortocht te rijden in 2020. Je kan
doneren via biking4jim.nl
Deze nieuwjaarsbijeenkomst is georganiseerd door Damessociëteit SONG samen met SVEN, Smiley en het Schilderscafé Stroinkslanden en gerealiseerd
doordat we budget hebben gekregen
van Stichting WWS en VHBS. Stichting
Diva verzorgt de catering en de mooie
accommodatie wordt ons kosteloos
ter beschikking gesteld door de woonplaats. Allen dank hiervoor. Wij hopen
lees verder op pagina 15

Lees de reacties op de historische foto’s uit de
decembereditie op pagina 15

Schilderscafé Stroinkshuis

Het Schilderscafé in het Stroinkshuis is geopend op vrijdag van 12.00 tot 15.00 uur.
Het Schilderscafé exposeert in Prismare. De Expo van de schilderijen is geopend
door wethouder Arjan Kampman en tot en met 28 februari zijn de werken van het
Schilderscafe in Prismare te zien. De wethouder was zo enthousiast dat hij op 25
januari komt schilderen bij het Schilderscafé!
Ook hier wil Els Nijenhuis nog een keer benadrukken dat mensen zelf iets kunnen
oprichten als ze dat willen. Ze kunnen terecht in het Stroinkshuis, je kan budget krijgen en het is heel gemakkelijk om wat van de grond te krijgen, makkelijker dan de
meeste mensen denken.

Januari 2019

de Stroinkslander
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Samenspraak

Uitvaartzorg door Marion Bollongino

website
e-mail
telefoon

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

Agenda van het Stroinkshuis
www.wikodakkapellen.nl

Maandag:
Spreekuur Wijkagent Nihat Kösk
Kaliber muziekles-Gitaar
Huiswerkbegeleiding Oost NL
Fotoclub Het Stroink

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

Dinsdag:

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

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

Smileyveld
Stroinkslanden

voor de Stroinkslanden

Het buitenseizoen bij Smileyveld Stroinkslanden is
afgelopen. Maar voor wie
nog wel graag wil sporten en
bewegen: iedere donderdagmiddag zijn alle kinderen van
harte welkom in de gymzaal
bij Obs Het Vastert aan de
Vastertlanden 161

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

www.prismamakelaars.nl

Aanvang: 14.30 uur.
Voor groep 3 t/m 8, kosten
€ 0,50. Denk aan je schone
sportschoenen.
Contact: Jeroen Geerdink
j.geerdink@sportaal.nl
niet tijdens schoolvakanties

In gesprek met de wijkagent van de Stroinkslanden

Nihat is geboren in Turkije en op zijn 5e in Enschede
komen wonen. Zijn vader is naar Enschede gekomen
om in de textiel te werken. Hij woont niet in Enschede
Zuid maar houdt wel van Enschede Zuid. Omdat het
zo groen is, vanwege de mensen, de vele verschillende culturen, rijk en arm. Kortom Nihat houdt van diversiteit. Nihat is zo’n typische jongen die van jongs af
aan bij de politie wilde gaan werken. Mensen helpen
en boeven vangen.

‘gratis’ storten. Als u geen auto heeft dan is het een
optie om het op te laten halen maar dat kost minimaal
21 euro alleen al aan voorrijkosten. Ieder huisadres in
Enschede heeft daar een milieupas voor. Heeft u nou
problemen hiermee, overweeg dan eens een andere
oplossing te vinden dan het maar in ons mooie buitengebied te storten. Ons advies: Kom eens praten op
donderdagochtend bij de Wijkwijzer in ‘t Stroinkshuis.
Jeroen Wams is daar aanwezig om de eerste hulp te
verlenen. Misschien zijn er ook wel buurtbewoners die
hun milieupas nooit gebruiken en dan kan die wellicht
worden gebruikt om afvaldumping in ons mooi groene buitengebied te voorkomen. Uiteindelijk is het opruimen daarvan vele malen duurder dan het naar de
Vlierstraat brengen. Misschien niet voor u persoonlijk
maar de gemeente kan haar geld maar een keer uitgeven. Ook als u geen auto heeft is er misschien wel
iemand te vinden die een keer wil helpen.

Als je fiets gestolen wordt kun je dat invullen op het
internet maar vaak willen bewoners persoonlijk de
wijkagent spreken. Nihat is meestal onderweg in de
politiebus. Hij rijdt dan rond in de wijk. De wijkagent
heeft meestal te maken met bijvoorbeeld burenruzies,
vernielingen, overlast door jongeren, fietsendiefstal en
afvaldumping. Woninginbraak komt in Enschede Zuid
gelukkig niet zo vaak voor.

De wijkagent werkt natuurlijk niet alleen. Op zijn kantoor in het Stroinkshuis zijn ook iemand van de Woonplaats en iemand van de gemeente aanwezig. Nihat is
onderdeel van een wijkteam van heel zuid dat bestaat
uit ongeveer 30 mensen. Stroinkslanden en de Helmerhoek hebben elk een wijkagent, de Wesselerbrink drie.
In het team zitten bijvoorbeeld de chef, jeugdagenten,
de hennepafdeling, dierenpolitie en noodhulpdiensten.

Deze aflevering gaan we dieper in op het onderwerp
afvaldumping. Als er bijvoorbeeld een melding komt
van afvaldumping dan gaat de wijkagent kijken. In
het geval van afvaldumping stuurt de wijkagent na
zelf polshoogte te zijn gaan nemen, de buitengewoon

Bewoners van de wijk zijn de ogen en oren van de wijk
dus is de relatie tussen wijkbewoners en wijkagent van
groot belang.

Ik ben op bezoek bij Nihat Kösk. Nihat is wijkagent in
Enschede Zuid en houdt elke maandag tussen 13.30
en 14.30 uur spreekuur op het Stroinkshuis. Omdat het
de maandag na de kerstvakantie is zijn er zes wachtenden voor mij. In de vakantie is het Stroinkshuis namelijk gesloten tenzij er een activiteit wordt georganiseerd. Maar Nihat houdt niet op als de tijd op is. En
soms komt er ook weleens niemand.

opsporingsambtenaren, BOA, om aanwijzingen te
zoeken. Soms gaat het om afval van de hennepteelt.
Daarin zitten allemaal van die piepschuimbolletjes om
de aarde luchtiger te maken. Dat is goed voor de hennepplant maar dramatisch voor de natuur. Deze piepschuimbolletjes vergaan namelijk nooit. Ooit komen
deze dus weer in ons voedsel terecht. Dat zijn natuurlijk mensen die bezig zijn met illegale activiteiten maar
het komt ook voor dat mensen afval dumpen omdat

ze geen andere manier zien. Aan de Vlierstraat is natuurlijk een afvalbrengpunt maar daar moet je met de
auto komen en je mag voor maximaal 75 euro per jaar

Ziet u iets dat niet klopt bel dan met 0900 - 8844

Creatieve workshops
Eetsoos de Open Tafel
Kundalini Yoga
VUE - Frans 1.2
VUE - Frans 2.1
Zumba van Martina

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

Woensdag:
Bewegen voor Ouderen
Grensland Overdagkoor
Gezondheidsspreekuur De Posten
Kinderinstuif door Alifa
Ouderensoos - Het Stroink Bingo
Huiswerkbegeleiding Oost NL
Kaliber Muziekles-Dwarsfluit
VUE - Bahasa Indonesia 1.2
Naai- en handwerkcafé
Yoga van Vibol (Hatha)
VUE - Bahasa Indonesia 1.1

9:30 - 10:15
10:00 - 11:30
13:00 - 13:00
13:30 - 15:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:30
18:30 - 19:00
18:30 - 20:00
19:00 - 21:30
19:30 - 21:00
20:00 - 21:30

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

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

Vrijdag:
Eetsoos de Open Tafel
Schilder Café

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

Zaterdag:
Repair Café

10:00 - 12:30

Aanspreekpunten ‘t Stroinkshuis

Column
Hoe de VLG naar Stroinkslanden kwam (3)
Na het opheffen van de padvinderij
in 1941 raakte de VLG, toen alleen
nog maar bekend als ‘groep II’, haar
mooie clubhuis kwijt en werd de
groep opgeheven. Dat wil zeggen,
officieel opgeheven want haar leden
bleven elkaar natuurlijk wel zien. De
voortrekkers, jongens tussen de zeventien en twintig jaar oud, vormden bijvoorbeeld een ‘fietsclubje’.
Maar hoe onschuldig dit ook mag
klinken, sommigen van hen hielden
zich bezig met véél gevaarlijkere activiteiten door onder andere de door
de geallieerden voor het verzet gedropte wapens veilig te stellen. Ook
speelde zich in die tijd iets af wat
rustig uniek genoemd mag worden.
Tegenwoordig is scouting één van de
vele hobby’s die meisjes en jongens
uit kunnen oefenen. In de beginjaren van de padvinderij was het lidmaatschap hiervan echter meer een
soort levenswijze. Vooral tussen de
voortrekkers waren de vriendschapsbanden dan ook bijzonder hecht. Eén
van hen had echter de verleiding niet
kunnen weerstaan van het lidmaatschap van de nationaal socialistische
beweging; de NSB. Deze partij stond
aan de kant van de Duitse bezetter,
en het probleem was dat deze jongeman volledig op de hoogte was van
hetgeen die andere voortrekkers allemaal uitspookten. Maar ondanks
dat hij vrijwillig en uit overtuiging
lid was geworden van de NSB, heeft
hij zijn medevoortrekkers nooit verraden. Zó sterk waren die vriendschapsbanden!
Na de oorlog was het nog een hele
klus om het gevorderde clubhuis
weer terug te krijgen. De leden van
groep II wisten zich echter door alle
bureaucratie heen te vechten, en
stonden uiteindelijk te kijken naar
wat er van hun clubhuis was over-

gebleven. Foto’s zijn er helaas niet
meer, maar het moet een behoorlijk
treurige aanblik zijn geweest. Het
gebouw was uitgewoond, het dak
was kapot en het geheel was eigenlijk verworden tot een ruïne. Maar
dat weerhield hen er niet van om de
handen uit de mouwen te steken en
stevig aan de slag te gaan. En het lukte om het clubhuis weer in de oude
staat op te bouwen. In een van de
logboeken die bewaard zijn gebleven, staat onder andere trots vermeld dat er zelfs een nieuwe kachel
in het gebouw kon worden geplaatst.
Dit logboek draagt echter eveneens
de duidelijke sporen van de brand die
het clubhuis enkele jaren later volledig zou verwoesten. Het staat nogal
laconiek in dit logboek beschreven:
‘afgelopen zaterdag zouden we weer
een opkomst gehad hebben, als ons
clubhuis niet in de nacht daarvoor
was afgebrand’. En weet u wat volgens de brandweer de vermoedelijke oorzaak van deze brand was
geweest? Het was diezelfde kachel
waar ze zo trots op waren geweest.
Groep II was dus voor de tweede keer
in haar bestaan dakloos geworden.
Maar hoewel de verschillende speltakken her en der een tijdelijk nieuw
onderkomen wisten te vinden, bleef
de wens voor een eigen clubhuis bestaan; een wens die in de vijftiger
jaren weer werkelijkheid werd. Als u
namelijk in 1950 een toevallige voorbijganger zou zijn geweest, dan had
u een bosperceel bij de kruising van
de Buurserstraat en de (voormalige)
Zuid Esmarkerondweg kunnen zien
gónzen van de bedrijvigheid.

Bart van der Lugt
boek.vlg@hotmail.com
www.vaandrigleppinkgroep.nl

1946 – het eerste naoorlogse welpenkamp

Mijn naam is Danielle Kreeft, één van de beheerders van ‘t Stroinkshuis en de linker persoon op de foto. In het midden zit Birgit Kamstra
en rechts zit Marije Boerrigter. Wij zijn de vaste aanspreekpunten in ‘t
Stroinkshuis. Wij beantwoorden vragen van bezoekers, informeren bezoekers over de activiteiten die in ‘t Stroinkshuis plaatsvinden en regelen de communicatie (Facebook, website en advertenties in kranten).
Verder verwerken we reserveringen die gedaan worden. Bezoekers
vinden ons in de woonkamer en kunnen ons altijd aanspreken, vinden
we heel leuk! Ons team is eigenlijk nog iets groter maar de dames op
de bank zijn wel de vaste gezichten van ‘t Stroinkshuis.

Januari
2019
November
2018

de Stroinkslander

EnschedeZuidJournaal
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Wij wensen u een
gezond en stralend gebit!

Januari 2019 voor heel
nieuws

de Stroinkslander

EnschedeZuid

Nieuwjaarsbijeenkomst stadsdeel Enschede Zuid in de Magneet 8 januari 2019
De locatie de Magneet deed tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van stadsdeel zuid zijn naam eer aan want het was
een volle bak deze donderdag! Wethouder Kampman en
stadsdeelmanager Timo Keuken stonden bij de ingang
om iedere bezoeker te verwelkomen en een gelukkig
nieuwjaar te wensen. Er werd gezellig bijgekletst met een
drankje en een hapje. De wijkraad Wesselerbrink voerde haar eigen gecomponeerde Zuidsong op voor de enthousiaste zaal. Kijk voor het lied en meer foto’s op www.
wesselerbrink.com Geweldige sfeer! Na de nieuwjaarsspeech van de wethouder werden Gea van der Sleen en
Els Nijenhuis in het zonnetje gezet. Ze werden bedankt
voor al hun verdiensten in de wijk.

Veldhoflanden 89-91, 7542 LW Enschede
053 476 81 91 • info@tandartspraktijkbrager.nl • www.tandartspraktijkbrager.nl

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan
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Hieronder hebben we de nieuwjaarsspeech van
stadsdeelwethouder Arjan Kampman afgedrukt.
‘Voor wie mij nog niet kent. Ik ben Arjan Kampman. Ongeveer een half jaar nu ben ik wethouder; onder andere voor
Stadsdeel Zuid. Ik ben al op veel plekken in de verschillende zuidwijken geweest, heb al veel gezien en gehoord,
met veel mensen gesproken en ik weet - op hoofdlijnen
– wat er allemaal speelt in Zuid. En dat is veel. Maar ik wil
jullie hier allemaal allereerst een heel gelukkig en gezond
en goed nieuwjaar toewensen. En verder wil ik graag in
het bijzonder alle actieve vrijwilligers in stadsdeel Zuid
bedanken. Samen met jullie zetten we er in stadsdeel
Zuid de schouders onder. En als het nodig is proberen we
samen problemen op te lossen als die zich voordoen. Dat
deden we in 2018 en daar gaan we ook voor in 2019! Ik
wil een aantal voorbeelden van die goede samenwerking
uit het afgelopen jaar de revue laten passeren. Allemaal
opstekers die een pluim verdienen, vooral voor de vele
vrijwilligers in Zuid!
Wesselerbrink
Wijkcentrum De Magneet. In oktober ontstond er onduidelijkheid over de toekomst van dit wijkcentrum. Het
bleek –gelukkig maar– vooral een communicatiefout
te zijn die tot veel onrust leidde. Ik heb samen met de
wijkraad en stadsdeelmanagement om tafel gezeten en
we hebben de lucht kunnen klaren. Het belang van de
buurtfunctie van De Magneet staat niet ter discussie. Er

is steeds meer te doen en te beleven in De Magneet en
de komende tijd gaan we met de inwoners door om dit
buurthuis nog beter en bruisender te maken. Een voorbeeld van hoe we samen in gesprek gaan om problemen
op te lossen en beren van de weg te jagen. Een andere
belangrijke wijkvoorziening is Kinderboerderij De Wesseler. Samen met de JP van den Bent Stichting en het Zone.
college willen we de kinderboerderij ontwikkelen tot een
bruisend hart van de wijk met initiatieven op het gebied
van participatie, zorg & welzijn en educatie. Verder is er
samen met zorgcentrum de Posten, Domijn en het provincie Overijssel een start gemaakt met de vormgeving
van de Inclusieve wijk De Posten. Een buurt waar inwoners van allerlei achtergronden en van allerlei leeftijden
veilig en gezond oud kunnen worden. Inwoners hebben
de wens om langer in hun vertrouwde omgeving en in hun
eigen huis oud te worden. Om dit mogelijk te maken zijn
De Posten, Winkelcentrum Zuid en stadsdeelbeheer samen aan de slag om de fysieke omgeving voor ouderen
dementie-vriendelijker en aantrekkelijker te maken.
Stroinkslanden
Net als overal sport en beweegt de jeugd helaas steeds
minder. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven om dat tij
te keren. Door middel van sport- en spelactiviteiten zetten bijvoorbeeld de vrijwilligers van Stichting Smiley zich
iedere dag weer in voor de kinderen in Stroinkslanden.
Samen met Sportaal, Alifa en het onderwijs wordt gekeken hoe de activiteiten en de accommodatie nog verder
verbeterd kunnen worden. Midden in de wijk Stroinkslanden bevindt zich Het Stroinkshuis. Afgelopen jaar hebben
diverse partijen de handen ineengeslagen om een impuls
te geven aan dit buurtcentrum en zo de oorspronkelijke
gedachte als bruisend middelpunt van de wijk levend te
houden. Dit had succes! Een hernieuwde kennismaking
tussen Het Stroinkshuis en de beide buurtscholen, De
Regenboog en Het Stroink, leidt tot meer en ook intensieve samenwerking op gemeenschappelijke thema’s voor
de wijk. Daarnaast is hier ook het nieuwe wijkwijzer-punt
geopend en hebben bewoners zelf het initiatief genomen
een Huiskamer van de buurt te starten, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie en een praatje.

Helmerhoek
In de wijk Helmerhoek was 2018 het eerste volledige jaar
van Bewonersbedrijf de Helmer. De vrijwilligers zijn actief
aan de slag gegaan met de opzet van een breed aantal
activiteiten voor inwoners van de wijk. Wijkcentrum De
Helmer bruist steeds meer, maar loopt nu ook tegen de
grenzen aan van wat mogelijk is. Voor 2019 is het een
uitdaging om te zoeken naar een goede balans tussen
ambities en mogelijkheden. Verder is Groen verbindt in
de Helmerhoek van start gegaan. Een enthousiaste en
bevlogen club wijkbewoners, de JP van den Bent Stichting en de Posten zijn bezig met de uitbreiding van de
route richting de Wesselerbrink. Hierbij krijgen ze hulp
van Timberland die tijdens de actiedagen haar medewerkers heeft ingezet voor onder meer het plaatsen van
bloembakken en snoeiwerkzaamheden. Een voorbeeld
van mooie initiatieven vanuit de wijkbewoners die bijdragen aan meer saamhorigheid en verbinding is Noaberschap Helmerhoek: initiatiefnemers Jenne v/d Velde,
Paul Snellink en Louis Trousset zijn in 2018 de uitdaging
aangegaan om ouderen op laagdrempelige wijze via social media wegwijs te maken in het aanbod voor ouderen
in de wijk. Petje af voor hen! Voedselpakketten Pasen &
Kerst: Vader en zoon Kamphuis van de Albert Heijn hebben ook in 2018 samen met samen met wijkbewoners
andere inwoners die het nodig hadden met Pasen en/of
Kerst voorzien van een voedselpakket. De inzameling ervan vindt plaats bij de AH zelf en iedere bewoners die
wil, kan hier een bijdrage aan leveren door een product
hiervoor te ‘doneren’. Ook een pluim voor hen!
Er is veel gebeurd in 2018. Uiteraard gaan we met al
deze initiatieven die vorig jaar in gang zijn gezet gewoon
door in 2019. Ik wil dan ook graag iedereen bedanken die
in 2018 op welke manier dan ook in stadsdeel Zuid heeft
bijgedragen aan deze initiatieven. Laat ZUID vooral een
stadsdeel zijn voor iedereen, waarin we de kracht en talenten van iedere bewoner benutten. Waarin mensen elkaar kennen, groeten en helpen, zodat iedereen zich veilig voelt. Met respect voor onderlinge verschillen, zodat er
plaats is voor ieders levensovertuiging. En waar de jeugd
alle ruimte krijgt om op te groeien en zich te ontwikkelen. ‘

In gesprek met Stadsdeelcommissie Zuid voorzitter Marc Teutelink

Mijn naam is Marc Teutelink en ik ben
raadslid en fractievoorzitter van Burgerbelangen Enschede. De afgelopen raadsperiode ben ik lid geweest van stadsdeel-commissie Zuid en dit heb ik met heel
veel plezier gedaan. Stadsdeel Zuid heeft
voor mij een speciale plek in mijn hart.
Ruim 48 jaar geleden ben ik er geboren.
Mijn ouders waren onze huidige woning
aan de Kuipersdijk aan het verbouwen en
hebben toen tijdelijk een flat betrokken op
de Hertmebrink, waar ik destijds ook ben
geboren. Ik ben dus geboren en getogen

Enschedeër én ook nog eens in de Wesselerbrink. Al snel verhuisden we echter
terug naar de Kuipersdijk aan de rand van
stadsdeel Oost. Desondanks speelt nog
veel van ons leven zich nog steeds af in
stadsdeel Zuid: de school van de kinderen, scouting, winkelen, politiek, etc.
Na de verkiezingen werd onze fractie groter (we groeiden van 5 naar 7 zetels) en
werd het tijd om andere raadsleden een
kans te geven om lid te worden van de
stadsdeelcommissie Zuid. Gert Kel nam
plaats in de commissie en ik stelde me beschikbaar als voorzitter. Ik wilde mij per se
blijven inzetten voor het mooiste stadsdeel
van Enschede, maar ook het stadsdeel
met de meeste uitdagingen: Stadsdeel
Zuid. Ondertussen zijn we alweer ruim
een half jaar in de nieuwe raadsperiode en
heb ik alweer verschillende vergaderingen
van de stadsdeelcommissie mogen voorzitten. Met 13 partijen in de raad is ook de
commissie uitgebreid qua raadsleden en
ik moet zeggen dat ik erg positief ben over
de stadsdeelcommissie. Natuurlijk zijn er
verschillen qua partijstandpunten, maar op
stadsdeelcommissie niveau wordt er veel
samengewerkt en dat geeft veel nieuwe

energie.
De
stadsdeelcommissie-vergaderingen
hebben na de verkiezingen ook een andere structuur gekregen. We beginnen met
een koffie-halfuurtje, waarbij inwoners in
gesprek kunnen gaan met raadsleden,
de wethouder, de stadsdeelmanager of
met mij, de stadsdeelvoorzitter. Heel gemoedelijk en dat zorgt voor veel goede
gesprekken en soms tot nieuwe agendapunten, waarbij we dieper en formeler op
bepaalde zaken kunnen ingaan. Dit wordt
erg gewaardeerd en we zullen hier dan
ook mee doorgaan.
Voor wat betreft de vergaderingen zelf:
naast de standaard agenda en de verplichte behandeling van stadsdeel gebaseerde raadsvoorstellen, hebben we
besloten
elke
commissievergadering
te baseren op een thema uit de stadsdeel-agenda. Elk thema wordt voorbereid
en begeleid door twee of meer raadsleden
uit de stadsdeel-commissie zelf en zullen
ook (waar mogelijk) gehouden worden op
een locatie gerelateerd aan het betreffende thema. De eerste thema-vergadering
met het thema veiligheid zal plaatsvinden
op 5 februari. Tijdens deze vergadering zal

de burgemeester, Onno van Veldhuizen,
acte de presence geven. De burgemeester is namelijk vanuit het college van B&W
verantwoordelijk voor veiligheid.
Wij zullen de planning en de thema’s van
de vergaderingen ook op veel meer platformen publiceren. Een volledig overzicht
van alle thema’s en de bijbehorende vergaderingen kan bijvoorbeeld elders in
deze uitgave worden gevonden.
Met deze themavergaderingen hopen we
op een nog grotere opkomst bij de stadsdeelcommissie vergaderingen. We hebben
tijdens de coalitie-onderhandelingen ook
een hele duidelijke voorkeur voor stadsdeel-gewijs en wijkgericht werken uitgesproken en dan worden stadsdeelcommissie-vergaderingen ook steeds belangrijker.
Veel speelt zich af in de stadsdelen en zijn
ook specifiek voor een stadsdeel. Waarom
dan ook niet bespreken in de stadsdelen
zelf? Dichter bij de inwoners kan niet. Zie
dit dan ook vooral als een persoonlijke
uitnodiging om de vergaderingen van de
stadsdeelcommissie bij te komen wonen:
de politiek is dichterbij dan je denkt!
Ik hoop jullie dan ook eens (of wat vaker)
te kunnen verwelkomen. Tot dan...

Er waait een frisse nieuwe wind op de Warenmarkt
in Enschede Zuid
De warenmarkt is elke donderdag te
vinden op het plein aan de noordzijde
van het Winkelcentrum Zuid. Van 8 tot
13 uur kunt u hier terecht voor koopjes,
saamhorigheid en een gezellig praatje.
De markt is vanaf deze maand zelfstandig geworden. De gemeente zag het
belang van korte lijntjes en ondernemerschap en de marktkooplieden zagen het
belang van een goede marktmanager.
De nieuwe marktmanager heet Willem
Snel en ik merk dat hij grote passie heeft

voor de markt. Niet zo verwonderlijk
want hij heeft zelf jarenlang op diverse
markten gestaan.
Het eerste dat opvalt als ik de markt nader is een grote stand met groene parasols. De informatie- en promostand.
Behalve informatie kun je hier genieten
van heerlijke koffie met iets erbij. Als je
iets koopt op de markt krijg je een bonnetje waarmee je koffie met stroopwafel
kan halen bij Annemiek die de stand beheert. De terrasverwarmer staat als het

wat frisser is aan en er staan stoelen en
tafels. Willem en ik zijn het al snel eens
dat we de komende maanden de mens
achter de marktkraam in beeld willen
brengen. Dus niet niet alleen voordelige
aanbiedingen, op de markt is je gulden
een daalder waard, maar ook het persoonlijke contact is belangrijk.
Vanaf de redactie hartelijk gefeliciteerd
met de verzelfstandiging en de nieuwe
energie die voelbaar is!

Opening Sam’s Toko
in Winkelcentrum
Enschede Zuid
Opening
Op dinsdag 18 december om 18.00 uur
vond de officiële opening plaats van
Sam’s Toko in het Winkelcentrum Wesselerbrink door stadsdeelwethouder Arjan Kampman.
Producten die in Sam’s Toko verkocht
worden zijn eigenlijk allerlei artikelen
uit de Aziatische en Surinaamse keuken zoals, verse smaakmakers, rijst en
deegwaren in alle maten en soorten,
alle soorten sauzen, veel uit de vegetarische keuken als tempeh en tahoe.
Daarnaast ook diverse zoete en hartige
snacks zoals loempia’s, bara’s, pasteitjes, samosa, lempers, djelebie etc.
Kortom een veelheid van producten uit
Azië en Suriname.
Eigenaar
Eigenaar van Sam’s Toko is Amar Nandpersad die het in 1998 van zijn broer
heeft overgenomen. Die is in 1987 begonnen met een kraam op het terrein
van de oude Profimarkt aan de wethouder Beverstraat. In 2009 is hij verhuisd
naar het Spaansland in het pand waar
ook Nettorama is gevestigd.
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’t Helmgras

Het jaar is voor ons weer begonnen, alle
overblijfselen van Kerst zijn weer opgeruimd voor de volgende keer, buiten zijn
we nu druk in de weer met het zagen en
kloven van brandhout, dit slaan we onder onze overkapping op en kan vanaf
april weer besteld worden.
Ook onze kaarsenmakerij is weer bezig
om de voorraad Kapelkaarsen aan te
vullen.
Enkele feitjes hierover: ons kaarsvet
wordt gegoten met een temperatuur
van 78 graden. De was is een mix is van
paraffine en stearine voor de mooiste
brandkwaliteit. De dikte van de lont is
afhankelijk van de dikte van de te gieten
kaars. Een kaars verbrand tussen de 7
en 10 gram per uur.

Concept-verslag vergadering Stadsdeelcommissie Zuid op 11 december 2018
Door verloop in ons deelnemersveld
hebben we weer plek in onze dagbesteding. Dus ben jij iemand met een psychische kwetsbaarheid van 18 jaar of
ouder en wil je graag de handen uit de
mouwen steken meld je dan bij ons aan
voor een rondleiding om de mogelijkheden te bekijken.
Onze werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend: van vaste planten kweken,
groentetuin, brandhout- productie tot
kaarsen maken, keramiek, onderhoud
van eigen terrein en gebouwen. Door
het brede aanbod is er voor iedereen
wel een passende klus te vinden die we
onder begeleiding van de werkleiding
uit kunnen voeren. Kennis van gewas
of product is dus niet noodzakelijk maar
iets willen doen of leren staat centraal.
Kijk voor meer informatie op www.helmgras.nl, kom langs op de Rondemaatweg 75 of bel naar 053 4781505.

De naamgever van de toko is de vader
van Amar die tussen 1981 en 2005 de
eerste toko had in Enschede aan de
Oostveenweg.

advertorial

Adres
Winkelcentrum Enschede Zuid
Wesseler-nering 21
7544 JB Enschede
Nederland

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

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

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

Film over hulp bij (jeugd)armoede
In deze film maak je kennis met enkele
instellingen zoals wijkteams, de voedselbank, de kledingbank, de stadsbank
en stichting leergeld. Deze kunnen gezinnen ondersteunen met bijvoorbeeld
het aanbieden van voeding, kleding,
een fiets en zwemlessen.

Maar Stroinkshuis heeft meer
voordelen, zo schuift ze twee keer
per week aan bij de Eetsoos en
is ze actief lid bij de werkgroep
wijkbudgetten Stroinkslanden.
De beheerders zien de rol en
inzet van Jenny als een erg toegevoegde waarde. Jenny denkt
gevraagd en ongevraagd met
Stroinkshuis mee, ze durft echt
kritisch te zijn en houdt alles in
de gaten. Maar het belangrijkste
is dat Jenny tijdens de afwezigheid van de beheerders, hun
taken waarneemt en de scepter
zwaait over Stroinkshuis. Hoe bijzonder mooi is dat. ‘’En dat doet
ze meer dan goed, zegt Danielle
Kreeft’’.

In Enschede heeft ongeveer 1 op de
20 huishoudens moeite om maandelijks financieel rond te komen. De energierekeningen, de rekeningen van de
zorgverzekeraar en de huur blijven zich
opstapelen. Niet alleen voor volwassenen levert dit problemen op. Vaak lijden ook kinderen hieronder. Een op de
negen kinderen in Nederland groeit op
in armoede. Dit betekent dat ze soms
zonder ontbijt naar school toe gaan niet
mee kunnen doen met leuke dingen zoals sporten of muziekles. Maar ook niet
mee mogen op een schoolreisje kan

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.

Op de agenda stonden een aantal informerende mededelingen:
Wethouder Arjan Kampman heeft op
initiatief van mw. Futselaar bezoek gebracht aan het Smileyveld. Mevrouw.
Futselaar heeft er vertrouwen in dat
het goed gaat komen. Frans van Triest
(Smileyveld) is heel blij met gesprek en
toekomst. De bewoners van de Lintveldebrink hebben het idee dat er goed
wordt geluisterd naar signalen rond
overlast maar echte oplossingen kosten
gewoon nog tijd. En er waren complimenten voor de organisatie van de Sinterklaasintocht.
Stadsdeelmanager Timo Keuken vertelt over de twee werksessies m.b.t.
de nieuwe stadsdeelagenda die in najaar zijn gehouden. Vervolgstappen zijn
vastgesteld. De gesprekken rondom
Magneet gaan goed. Volgens voorzitter Wijkraad Henk Siekmans is de samenwerking is nu optimaal en dat geeft
hoop.
Directeur Frans Coehorst van locatie
Bonhoeffer geeft toelichting op soort
onderwijs en type leerlingen. Die moeten het vooral hebben van praktische
vaardigheden en arbeidsoriëntatie en
arbeidstraining. Locatie Vlierstraat 85
is ondersteuningscentrum en expertisecentrum voor alle Bonhoefferlocaties.

www.wesselerbrink.com/2018/12/film-jeugdarmoede

en een extra oogje in het zeil is
altijd handig.

Op dinsdag 11 december vond in de
kantine van het Bonhoeffercollege
aan de Vlierstraat 85 een vergadering
Stadsdeelcommissie Zuid plaats. De
opkomst was goed en mede door het
nieuw ingestelde informele koffiehalfuurtje vanaf halfacht was de sfeer ook
gelijk goed.

een probleem zijn.

Bewoner de heer Visser stelt vragen
over de stadsverwarming in Wesselerbrink en Helmerhoek: waarom koopt
Enschede geen energie bij Twence?
Waarom kan de particulier geen energie
kopen bij Twence? Wat is het elektriciteitsverbruik van de stadsverwarming?
Waarom zijn er nog steeds niet goed
geïsoleerde woningen die op stadsver-

warming zijn, met name sociale huurwoningen Helmerhoek en hobbykamerwoningen? De heer Kampman zal
zorgen voor heldere antwoorden. De
griffier stuurt alle info door naar de commissieleden.
Bert Bennink is uitgever van de drie
nieuwe drie Zuid-kranten. Brinkpraat is
vernieuwd en Stroinkslander is helemaal nieuw. De kranten hebben meer
stroomlijn en laten een mooie balans
tussen inhoud en advertenties zien en
zijn ook beter afgestemd qua verschijningsfrequentie en opzet. De informatie
is deels in alle drie hetzelfde over heel
Zuid en deels wijkspecifiek. Vormgever Jet Broekstra: ondanks website is
er toch nog behoefte aan kranten voor
veel verschillende doelgroepen. Er is
ook een ingezonden brievenrubriek. Bijdragen van zowel bewoners als organisaties als gemeente (o.a. stadsdeelcommissie en stadsdeelmanagement!)
zijn welkom! Einde mededelingen.
Beoordeling Raadsvoorstel vaststellen
bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidoost- Helmerstraat 245-247: als hamerstuk naar de raadsvergadering van 4
februari.
Thema-sessies in kader van Stadsdeelagenda Zuid: Hoe & Wat?
De heer Jajan (VVD) suggereert integratie als inclusief thema en geeft aan
dat de meeste statushouders in Zuid
zitten dus het is Zuid-specifiek. De
heer Kampman doet de suggestie het
gewoon als onderwerp toe te voegen
aan de lijst en de voorbereiding over te
laten aan de betreffende commissieleden. Toezegging: griffier zal uitkomsten
enquête Stroinkslanden delen met de
commissie.
Vooruitblik op volgende vergadering: de
heer Rolman brengt aanwezigheid asbest in winkelcentrum Stroinkslanden
ter sprake. Wethouder Kampman bevestigt vondst en geeft aan dat sanering
is gepland.
De vergadering sluit om 21.45 uur.

Je staat er niet alleen voor
Belangrijk is wel dat je op tijd aan de bel
trekt. Je voorkomt dat je problemen erger worden als je snel hulp inschakelt.
In Enschede kun je terecht bij heel veel
organisaties en instellingen die kunnen
helpen of kunnen doorverwijzen. In
deze film wordt dat uitgelegd.
De film is nagesynchroniseerd in het
Turks, Engels, Arabisch en Aramees.
Meer informatie
Regelingen voor kinderen: zie het Kindpakket. Op de website van het kindpakket kun je alle mogelijkheden vinden.
Voor hulp bij geldzorgen: www.wijkteamsenschede.nl of telefonisch onder
nummer 053 481 7900.

Agenda stadsdeelcommisie Zuid 2019
Stadsdeelcommissie Zuid vergadert zes keer dit jaar. Per vergadering is er een
thema dat door een aantal mensen, raadsleden en anderen wordt voorbereid. Ook
begint elke vergadering met een koffie halfuurtje zodat mensen ook informeel met
elkaar kunnen kennismaken en kennis delen. Iedereen is van harte welkom om mee
te luisteren en mee te praten.

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

dinsdag 5 februari
dinsdag 26 maart
dinsdag 21 mei
dinsdag 2 juli
dinsdag 15 oktober
dinsdag 10 december

openbare orde/veiligheid
werken en meedoen
voorzieningen
jeugd
wonen en leven
duurzaamheid en circulair
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Huis-aan-huis bezorging van Brinkpraat, Om De Hoek Gekeken &
Stroinkslander
• De huis-aan-huis verspreiding van uw maandelijkse wijkkrant is een hele
klus waarbij we ons uiterste best doen om de kranten bij iedereen te
bezorgen.
• Uw wijkkrant wordt 1x per maand ingevouwen in de Hart van Enschede.
• Wanneer u een NEE–NEE sticker op uw brievenbus heeft, dan mogen wij
de wijkkrant niet bij u in de brievenbus gooien.
• Wanneer u de krant niet ontvangt kunt een mail sturen naar info@bbproductions.nl. Of bel naar 074-3030271.

Disclaimer: De redactie heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het fotomateriaal te achterhalen. Wanneer u opmerkingen heeft kunt
u contact opnemen met info@bbproductions.nl

Doet u weer mee met NLdoet?

de grootste vrijwilligersactie van Nederland
De wervingscampagne vanuit het Oranjefonds voor NLdoet is weer gestart. Dit
jaar vindt NLdoet plaats op vrijdag 15
en zaterdag 16 maart. De Enschedese
Uitdaging is intermediair en ondersteunt
de NLdoet-activiteiten in Enschede en
omgeving.
Heeft u als maatschappelijke organisatie al leuke ideeën voor NLdoet? Of nog
helemaal niet en wilt u daarbij geholpen
worden? Wij helpen u daar graag bij, geheel op vrijblijvende basis. Weet u dat
u tot 31 januari 2019 een bijdrage van
€ 400,- kunt aanvragen bij het Oranjefonds voor uw NLdoet project? Op = op,
dus wees er snel bij.

FYSIOHOLLAND

Fysiotherapie

Bij FysioHolland staan gespecialiseerde fysiotherapeuten
voor u klaar. Maak een afspraak bij één van onze praktijken
of kom naar één van de gratis inloopspreekuren.
Neem contact op via (053) 477 32 44, stuur een e-mail
naar twente@fysioholland.nl of kijk op fysioholland.nl.

TWENRENO Traprenovatie

77652.pdf 1

Dé trapspecialist in de regio!

Het is een ontzettend leuke actie om bedrijven, maatschappelijke organisaties
en kwetsbare doelgroepen samen te
brengen en de handen uit de mouwen
te steken. Er is heel veel mogelijk. Natuurlijk staat het klussen centraal, maar
veel mensen vinden het ook erg leuk
om sociale activiteiten te kunnen doen,
denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een high-tea, een uitje naar
de bioscoop, museum of bedrijfsbezoek,
een hapjesbuffet klaar maken, een evenement voor kinderen organiseren en
begeleiden.
De mogelijkheden zijn onbeperkt!
Heeft u inspiratie nodig bij het bedenken
van een klus, wilt u een team vrijwilligers
opgeven, of heeft u andere vragen over
deze vrijwilligersactie? Dan kunt u contact met ons opnemen.
Enschedese Uitdaging
06-34991134
info@enschedeseuitdaging.nl
www.enschedeseuitdaging.nl

Lichamelijke klachten?
Blessure opgelopen?
Fysiotherapeut nodig?
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FysioHolland brengt u beter in beweging.

van WEB tot DRUK van IDD tot UITVOERING

Doe jij mee aan #DEELHET?
Ervaringsdelers gezocht….

Ben jij of ken jij iemand die ervaring opgedaan heeft als een student met keuzestress, mantelzorger, tienermoeder, ouder die chronisch ziek is of schulden?
Zet deze ervaring dan om in een actieplan om anderen te helpen! Wij, Nicole en
Sjoukje, vanuit de Wijkteams en stichting Zebra, bieden je een kosteloos traject
van drie maanden (5 bijeenkomsten/trainingen) en netwerkmomenten met andere ervaringsdelers.
Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje of filmpje met een korte omschrijving.
De kennismakingsgesprekken zijn op 14 februari. Meer info? Kom naar het ervaringsdelerscafé op 31 januari, van 15.30-17.00 in de Hub Twente, Boulevard
1945-3. Info via de mail ervaringsdelerscafe@gmail.com

Knutselen met Asma en Budour
Vanaf 7 januari kunnen kinderen van 6 t/m
12 jaar elke woensdag tussen 15.00 – 16.30
uur en zaterdag van 14.00 – 16.00 uur in de
bieb in het centrum gezellig knutselen met
Asma en Budour. Zij maken met de kinderen
mooie vriendenboekjes, papieren egels en
nog veel meer! In de pauze wordt er ranja
geschonken. Ouders en kinderen kunnen
zich melden bij de balie. De entree is gratis.
Studiekring (55+) in de Bieb
Maandag 7 januari van 10.00 tot 12.00 startte de eerste bijeenkomst van de Studiekring
in de bieb. Een studiekring is een vaste
groep van 10 tot 15 geïnteresseerden, die
eens per week of om de veertien dagen bij
elkaar komt. Elke bijeenkomst duurt twee
uur en bevat een ‘rondje actualiteiten’, er
wordt een gekozen onderwerp besproken
en u neemt deel aan de discussie. Kosten
zijn € 0,50 voor koffie/thee. Op dit moment zijn er 10 deelnemers en wilt u nog aansluiten? U bent van harte welkom om ideeën uit te wisselen, op de hoogte te blijven
van maatschappelijke ontwikkelingen en andere mensen te leren kennen
De volgende data zijn: 18/2,4/3,18/3,1/4,15/4,29/4,13/5,27/5,24/6,8/7.
Studiekring
Een studiekring is geschikt voor mensen, ook met een fysieke beperking, die samen
nieuwe dingen willen ontdekken, bereid zijn zich daarin te verdiepen en met elkaar
kennis willen uitwisselen. Het doel van een studiekring is naast op de hoogte blijven
van maatschappelijke ontwikkelingen, ook eigen ideeën en meningen met anderen
delen. De kring kan uitgroeien tot een hechte groep mensen. De kosten van deelname zijn gering en betaalbaar. Ze verschillen per studiekring en zijn afhankelijk van
kosten voor zaalhuur, consumpties en eventuele gezamenlijke activiteiten.
Meer informatie en deelname:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annemarie Bloemendaal. Email: a.bloemendaal@bibliotheekenschede.nl
Tel: 053-4804836.
Voor meer informatie over de studiekringen zie www.studiekringen50plus.nl

Poëzieweek 2019: Draag je lievelingsgedicht voor in de bieb
Perpetuemmobile
Wie dagelijks
Op een station
Moet zijn
Gaat steeds
Minder hopen
Dat iets loopt
Als een trein
(Levi Weemoedt)

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

R Uitstekende kwaliteit

R Voordelig

R Persoonlijk

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

2-6-2017 15:07:23

Vers en meer keus

U kunt overal gratis parkeren

Nieuw aanbod korfbalclub DOS-WK voor
schooljeugd via Sjors Sportief.
Heb je zin in lekker sporten dan kan je
je via Sjors Sportief vanaf nu inschrijven voor gratis korfbaltrainingen bij
DOS-WK. De trainingen zijn op dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Korfballen bij DOS-WK betekent: veel
sporten met meiden en jongens, ge-

zelligheid en veel andere activiteiten
naast het korfbal.
Kijk op www.sjorssportief.nl en via de
knop ‘inschrijven’ de plaatsnaam ‘Enschede’ zoek je korfbal > DOS-WK op
en meld je aan! Meer informatie is te
krijgen via ledenwerving@doswk.nl

Poëzie is een cadeautje van taal. Poëzie verrast en verwondert; een gedicht raakt
het hart en geeft kleur aan de dag. Kom daarom tijdens de Poëzieweek Enschede
(27 januari t/m 3 februari) op dinsdag 29 januari om 19.30 in de bieb je lievelingsgedicht voordragen en laat het publiek door jouw gedicht eens met een nieuwe blik
naar de wereld kijken en genieten van de schoonheid van woord, klank en ritme in
de taal. Opgave is verplicht via: info@bibliotheekenschede.nl
Poëzieweek
De Poëzieweek wil zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met de schoonheid van woord, klank en ritme in de poëzie. Voor meer informatie: www.slme / www.
bibliotheekenschede.nl

In 10 lessen kennis maken met muziek, dansen of schilderen!
In januari starten er weer nieuwe korte cursussen bij Kaliber
Kunstenschool. Een korte cursus bestaat uit 10 lessen of 15
lessen en laat je kennis maken
met een specifiek onderdeel.
Een leuker goed voornemen
is er niet: start 2019 creatief of
muzikaal! Waarom nog wachten?
Cursus mandoline
Nieuw dit jaar is de korte cursus Mandoline voor volwassenen. Dit instrument zie je
niet vaak, maar is zeer veelzijdig in zijn stijlen. Ondanks dat de mandoline maar liefst
8 snaren heeft, kun je vrij snel melodieën spelen. De specifieke mandoline techniek,
tremolo, wordt behandeld waarmee je de basis van het instrument onder de knie
krijgt en snel wat kunt spelen. De cursus start op vrijdag 1, en zaterdag 2 februari op
onze hoofdlocatie aan het Willem Wilminkplein.

Muziek op schoot en Muziek met peuters
Bij Muziek op schoot ga je samen met je kleintje (1,5 – 2,5 jaar) op schoot muziek
maken. Ze maken kennis met instrumentjes en ontdekken leren het plezier van samen muziek maken en bewegen. Dit draagt bij aan zowel de sociale als cognitieve
ontwikkeling! Peuters gaan wat meer kennis maken met diverse muziekstijlen en zelf
aan de slag met instrumenten en is geschikt voor kinderen van 2,5 – 4 jaar. Beide
cursussen starten op 28 januari in Prismare.
Tekenen & Schilderen
In 10 lessen leer je, onder begeleiding van een professionele docent, diverse teken- en schildertechnieken. Je gaat werken met verschillende materialen en maakt
samen met anderen de mooiste kunstwerken. Laat je fantasie de vrije loop! Dat kan
vanaf vrijdag 1 februari in Prismare.
Wil je liever wat anders doen? Dat kan natuurlijk. Er zijn nog meer korte cursussen,
maar je kunt ook altijd een gratis proefles aanvragen. Bekijk het totale overzicht op
www.kaliberkunstenschool.nl/korte-cursus of bel naar 088-4868700 voor specifieke
informatie.

Januari 2019
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Erve Leppink
Helmerhoek

Dragonheart
Stroinkslanden

Winkelcentrum
Helmerhoek

Scouting VLG
Stroinkslanden

De Wesseler
Wesselerbrink

Winkelcentrum
Zuid

K i nder p a g i n a

Wiko Dakkapellen

Wiko dakkapellen is opgericht in 2002 door de eigenaar van Wiko dakkapellen, Frans Koetse en zijn
broer. Enkele jaren daarna heeft Frans Koetse besloten om Wiko alleen voort te zetten. Sinds 2010 is
Wiko dakkapellen gevestigd aan de Josink Esweg 58
te Enschede. Wanneer u vanuit de Helmerhoek richting de snelweg rijdt dan ziet u op de Auke Vleerstraat
het pand van Wiko Dakkapellen aan uw rechterzijde
staan.
Afgelopen zomer heeft Wiko de productiehal met 500
m2 uitgebreid i.v.m. de enorme groei die het bedrijf
de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Wiko onderscheidt zichzelf door kwaliteit, service, maatwerk en
betrouwbaarheid. De verkopers komen bij de mensen
thuis voor het maken van een offerte op maat. Hiervoor heeft Wiko een eigen offerte-programma ontwikkeld. Wiko heeft ook een showroom waar u tijdens
kantooruren binnen kunt lopen. Buiten kantooruren is
de showroom op afspraak te bezoeken.
Niels Beckers werkt bij Wiko en woont sinds enige tijd in
de nieuwbouwwijk Beekwoude waar een goede saamhorigheid heerst. Via een buren groepsapp is er onderling prettig contact. Op één dakkapel na zijn alle dakkapellen in deze wijk door Wiko dakkapellen geplaatst.
Dit geeft een prachtige uitstraling aan deze wijk.
Wiko is een erkend leerbedrijf. Leerlingen kunnen het
vak van timmerman bij Wiko goed in de praktijk leren. Er zijn op dit moment ongeveer 20 werknemers
werkzaam bij Wiko dakkapellen met allemaal hart voor
de zaak. Dit team bestaat uit verkopers in de buitendienst, timmerlieden in de werkplaats, montageteams
voor het plaatsen van de dakkapellen en een gemotiveerd team op kantoor waarbij u terecht kunt met al
uw vragen.
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WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

Basisschool De Regenboog

Het Stroink 60, 7542 GT Enschede, www.regenboog-enschede.nl, 053-4766477

En dan zijn we rollend uit 2018 …. 2019 ingerold. Namens Buurtbemiddeling Enschede wensen we iedereen al het goeds wat er maar te wensen valt en vooral
veel woonplezier en goede contacten met de buren.
Want liever een goede buur, dan een verre vriend.
Een nieuw jaar met nieuwe kansen en misschien wel
nieuwe voornemens. Of heb je de voornemens van
vorig jaar er weer bij gepakt? Of ben je er al weer
klaar mee? Wat het resultaat ook is of wordt, voornemens zijn nog altijd beter dan geen voornemens.
Voor de een betekende de donkere feestdagen gezelligheid; voor de ander kon het niet snel genoeg gaan.
De buren die ook vakantie hebben en de hele familie
hebben uitgenodigd. Je kon geen auto meer kwijt in
de straat en dan ook nog recht voor jouw huis parkeren. Om over de herrie nog maar te zwijgen. En al die
vuurkorven in de straat. Wat een rook en stank.
Normaal gesproken ervaar je geen overlast maar als
je alle dagen thuis bent, hoor en zie je veel. Dit kan
tot de nodige irritaties leiden. Je neemt je voor er niets
van te zeggen want als de vakantie voorbij is, is de
rust weer terug. Maar helaas blijkt dit niet het geval.
De herrie blijft en het foute parkeren ook. Dus ook de
irritaties blijven. Je spreekt de buren aan op hun gedrag, ze beloven beterschap, maar er verandert niets.
Of je spreekt de buren eropaan, en ze vinden je een
zeur. Hoe dan verder?
Buurtbemiddeling Enschede helpt graag. Buurtbemiddelaars gaan in gesprek met u en de buren en
helpen u bij het zoeken naar een oplossing. Dit doen

bemiddelaars door te luisteren, neutraal te zijn en
geen oordeel te geven.
Hoe werkt het?
- U neemt contact op met Buurtbemiddeling en legt uit
wat er aan de hand is.
- Als het conflict bemiddelbaar is, worden er bemiddelaars ingeschakeld.
- Als het conflict niet geschikt is, dan kan Buurtbemiddeling u doorverwijzen.
- Bemiddelaars gaan eerst met u in gesprek. Vervolgens met de buren, zonder u.
- Daarna volgt het bemiddelingsgesprek met u en de
buren en de bemiddelaars.
- Bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed
verloopt.
- Na 8 weken neemt Buurtbemiddeling contact met u
op om te informeren hoe het gaat.

Op 8 januari stond de nieuwe wethouder Arjan Kampman bij de deur van wijkcentrum De Magneet om vertegenwoordigers van buurtcommissies en organisaties in Wesselerbrink, Helmerhoek en Stroinkslanden

Meer informatie of vragen?
Neemt u dan contact op met Buurtbemiddeling Enschede. Wij zijn bereikbaar op maandag, woensdag
en donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
info@buurtbemiddelingenschede.nl
telefoon 06 533 47 021
www.buurtbemiddelingenschede.nl

welkom te heten. Het was een bijzonder goed bezochte receptie, met opvallend ongedwongen sfeer.
Wesselerbrinker Gerben de Jong en de wijkraad Wesselerbrink kregen de hele zaal mee met het Zuidlied:

Ga je over het viaduct,
van de van Veenlaan of Zuiderval
Zeg je: ha het is gelukt,
want je bent er al
Op de fiets of met ’n auto,
ja het maakt niks uit
Want je wilt er wezen
dus je gaat richting Zuid

Kijk op www.
wesselerbrink.
com voor de
melodie

“Kom in beweging!”
Aan het begin van dit schooljaar zijn wij gestart
met een nieuw schoolconcept, sporten en bewegen. Het startschot werd gegeven door ex-topsporter Gianni Romme.
Hij is vanaf dit schooljaar dan ook ambassadeur
van De Regenboog!
Ook onze wethouder, Arjan Kampman , was bij de
opening aanwezig!

Enschede Zuid,
een ander geluid
Een straat heet hier geen straat meer
maar brink, hoek, of landen
Enschede Zuid,
een ander geluid
Het Bijvank, het Lang en het Oosterveld,
Helmerhoek en Stroinkslanden
Je hoeft hier niet op vakantie,
de natuur is erg dichtbij
En een park met geiten en schapen,
op de kinderboerderij
Met veertigduizend mensen,
en heel veel culturen
Jong en ook bejaarde,
we zijn allen buren

Wij hebben het sporten en bewegen opgepakt
vanuit maatschappelijke onderlegging (de steeds
terugkerende politieke discussies), maar bovenal
vanuit onze eigen visie dat sport en onderwijs
goed naast elkaar kunnen fungeren, elkaar goed
aanvullen en zeker elkaar ook versterken. In deze
maatschappij merken wij dat veel kinderen en onderwijsinstellingen gebruik maken van verschillende technologieën, zoals Ipads en computers, die
zeker een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Aan de andere kant heeft dit
ook als effect dat kinderen steeds vaker stil zitten
en minder bewegen. Om een balans te creëren
tussen stilzitten en bewegen willen wij naast de
technologie ook sport en bewegen een grotere rol
laten spelen binnen het onderwijs.

Tussen de middag gaan alle kinderen dan sporten
en bewegen. Dit doen zij onder leiding van een
vakdocent lichamelijke opvoeding Jeroen Geerink
van Sportaal. Hij laat, samen met veel studenten
van het ROC Sport en Bewegen, de kinderen bij
ons op school bewegen. Ook de studenten krijgen
zo een mooi leermoment om het geleerde op
school direct in de praktijk te kunnen brengen.

Wij hebben onze lestijden hierop aangepast. Wij
gaan nu van 8.30 uur tot 15.00 uur naar school.
De woensdagmiddag houden wij nog lekker vrij.
Deze dag gaan wij tot 12.30 uur.
De kinderen uit groep 1 en 2 gaan ook op vrijdag
tot 12.30 uur naar school.

Voorwaarden?
Gebruik maken van Buurtbemiddeling is vrijwillig. Wel
moet u bereid zijn om met uw buren in gesprek te
gaan. Ook vragen wij u om na te denken over mogelijke oplossingen. Uiteraard geldt dit ook voor uw buren.
Zodra er afspraken zijn gemaakt, wordt van u en de
buren verwacht zich hieraan te houden.

Nieuwjaarsreceptie stadsdeel Enschede Zuid en introductie Zuidsong
We hebben een mooi stadsdeel om trots op te zijn,
zo vertelde Arjan Kampman op de nieuwjaarsreceptie
van Enschede Zuid. Met wijken om verder uit te bouwen door samen te werken.

de Stroinkslander
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Hoe ziet een dag op De
Regenboog er dan uit:
Lestijden:

8.30 – 10.00 uur: Les
10.00 – 10.15 uur: 1e pauze
10.15 – 12.00 uur: Les
12.00 – 12.15 uur: Pauze
12.15 – 13.15 uur: Sporten
13.15 – 13.20 uur: Rustmoment
13.20 – 15.00 uur: Les
Alle kinderen hebben een eigen sportshirt en bidon,
gesponsord door Menzis!

Onderwijsprijs
Niet alleen op school is dit onderwijsconcept goed gevallen.
Op dit moment zitten wij ook bij de beste 3 scholen van Overijssel die meedoen aan de onderwijsprijs. Op 31 januari 2019
mogen wij onze school presenteren! En wie weet… als wij winnen gaan wij door naar de landelijke finales in maart!

Kerst op De
Regenboog!
Samen Kerst vieren. Dat is iets wat
wij erg belangrijk vinden. Want iedereen hoort erbij! In de avond hebben
wij met de hele school gezellig in hal
gezeten en heerlijk gegeten. Wij zijn
erg blij en dankbaar met onze ouders
die altijd veel regelen voor onze
school. Zij helpen met versieren,
organiseren, zorgen voor gezelligheid
en zoals op de foto’s te zien is… verzorgen een heerlijke kerstmaaltijd!

Nieuwe voorkant van onze school!
Heeft u het al gezien? Onze buitenkant van de school hebben wij aangepast! Vrolijke kleuren zijn nu
zichtbaar op de ramen en muren van de school en boven de school staat onze mooie logo, die
’s nachts ook mooi verlicht!

ADRESSENLIJST
ADRESSENLIJST
Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 47612982

3 DINGEN DIE VANAF
1 JANUARI 2019 VERANDEREN

Winkelvereniging Stroinkslanden
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220

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
PRIKPOSTEN
• Prikpost Medlon Broekheurnerborch
Rechterveldbrink 1
Tel. 088 4633566
TANDARTSEN
• Tandartspraktijk SB Brager BV
Veldhoflanden 89-91
Tel. 053 4768191
APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577
FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577
THUISZORG
• M.M.W. Hudepohl
Stuthoflanden 2
Tel. 06 2239054
• J.A.J. Hannink-Monnikhof
Weeminklanden 13
Tel. 053 4331297
• Het Veldhof – Woonzorg Nederland
Vasterlanden 1-59
Tel. 088 9210330

1. PARACETAMOL, VITAMINE D EN CALCIUM NIET MEER VERGOED
Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol 1000 mg en bepaalde sterkten vitamine D
en calcium niet langer vergoed uit het basispakket. De overheid heeft besloten dat uw
zorgverzekeraar deze medicijnen niet meer vergoedt. Deze medicijnen moet u voortaan
zelf betalen.

Als uw arts deze medicijnen heeft voorgeschreven, dan is het belangrijk dat u ze
blijft gebruiken. Het is verstandig om deze medicijnen in de apotheek te kopen. Het
apotheekteam is deskundig en vertelt u welke soort en hoeveelheden voor u geschikt
zijn en of deze medicijnen goed samengaan met uw andere medicijnen.
2. EIGEN BIJDRAGE MAXIMAAL 250 EURO
Voor sommige medicijnen moet u bijbetalen. Dit heet de eigen bijdrage. De overheid
heeft bepaald dat u vanaf 1 januari 2019 per jaar in totaal niet meer dan 250 euro
bijbetaalt. U betaalde de eigen bijdrage tot nu toe altijd in de apotheek. Dat gaat nu
veranderen. Voortaan stuurt uw apotheek de rekening naar uw zorgverzekeraar. Deze
stuurt achteraf een rekening aan u.

Let op: de eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Het eigen risico betaalt
u voor alle soorten gezondheidszorg, behalve de huisarts. De overheid heeft het eigen
risico vastgesteld op 385 euro per jaar.
3. BTW-VERHOGING MEDICIJNEN
De overheid heeft besloten dat vanaf 1 januari 2019 het lage btw-tarief van 6% naar 9%
wordt verhoogd. Dat betekent dat medicijnen en andere producten die u in de apotheek
koopt iets duurder worden.

Ingezonden brief

vervolg van de voorpagina

Hr/mevr.
In de Stroinkslander nr. 2 December 2018, staat een foto van de spoorlijn langs
de Buurserstraat. Het witte huis op de foto, bij de spoorwegovergang, staat aan de
Buurserstraat. De trein rijdt dus richting Duitsland, niet naar Enschede-zuid. Ik weet
nog dat dat witte huis er stond, vandaar.
Complimenten over de Stroinkslanden, heel leuk.
Groetjes van Rie Lensen.

dat het een gezellige avond zal worden en we nieuwe mensen ontmoeten
nieuwe ideeën zullen ontstaan. Ook
willen we hiermee aantonen dat wij
enthousiast en dankbaar zijn.

Een kleine aanvulling
op het artikel “Opening
winkelcentrum ’t Stroink”
van het decembernummer 2018 van de wijkkrant Stroinkslander. In
deze editie werd verslag
gedaan van de grote
belangstelling bij de officiële opening van het
winkelcentrum in 1978.
In het betreffende artikel
werd ook melding gemaakt van een grote brand die een aantal jaren geleden het winkelcentrum trof. Een
ondernemer die het niet meer zag zitten, zette zijn zaak in de brand met de nodige
gevolgen. Dat ging niet over wijnhandel en Slijterij Le Tonneau mocht onze krant die
indruk leek te hebben gewekt. Het blijkt dat in de geschiedenis van het winkelcentrum ook een fikse brand is geweest bij Le Tonneau. Ondernemer Tim Lamers werd,
zij het zeer beperkt, met een scheef oog aangekeken dat het om de brand bij “Le
Tonneau” zou kunnen gaan. Met nadruk willen wij aangeven dat het om een andere
ondernemer ging die zijn deuren destijds definitief moest sluiten.
Tim kreeg bezoek van schrijver van het artikel, Paul Snellink uit de Helmerhoek.
Deze gaf aan niet van de brand bij Le Tonneau op de hoogte te zijn geweest en vond
het erg vervelend dat die indruk gewekt kon zijn. Hij bood zijn excuses aan en een
bos bloemen, waarmee de zaak afgedaan was.

Ingezonden brieven

Wij allen en ook de gemeente willen
samen een leuke veilige en schone buurt. Daarvoor is er jij-maaktde-buurt. Daar kun je een aanvraag
doen als je een leuk idee hebt. Elke
wijk heeft zijn eigen commissie. Hier
is dat de Werkgroep Wijkbudgetten
Stroinkslanden (WWS). De SONG,
het Schilderscafé en het Smiley zijn
opgericht met behulp van de wijkbudgetten. Er zijn wel voorwaarden
waaraan je moet voldoen wil je iets
organiseren of realiseren. Een van de
voorwaarden is dat je wanneer je budget hebt ontvangen je ook iets terug
doet voor je wijk. Zo is ook het idee
van de nieuwjaarsbijeenkomst ontstaan.
Het Schilderscafé bestaat al 2 jaar. De
leden zijn dankbaar dat deze gezellige
club is gerealiseerd met budget want
nu is deze club voor iedere deelnemer
financieel haalbaar.
Helaas is de zaal vol en er is een
wachtlijst. Je kunt ook zelf een clubje

Deskundige informatie van uw apotheker

Apotheek.nl is een
initiatief van de

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op het
gemeentehuis op dinsdag 8 januari
werd door burgemeester Onno van
Veldhuizen bij Nico Dassen De Gouden Enschede Speld opgespeld. Deze

Wilt u iets leuks, vervelends, actueels, bijzonders of dringends over de wijk kwijt?
Mist u de puzzel of het 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 of
complimenten over de nieuwe Stroinkslander mag natuurlijk ook: Als u boos bent
over iets mag u ook mailen naar info@bbproductions.nl

DIERENARTS
• Dierenartsen Frowijn en Vermeulen
Zunabrink 202
Tel. 053 4780520
Vereniging van Advies Associés
Wolferlanden 32
WIlt u ook in de adressenlijst laat ons dat
dan even weten via
info@bbproductions.nl

Colofon

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

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Frank
Bruins, Nico Verkerk, Jet Broekstra
Klachten betreffende verspreiding:
Twente Huis aan Huis
Telefoon: 074-3030271
Email: contact@brinkpraat.nl
Afhaalpunten wijkkranten:
Wijkcentrum ‘t Stroink, WC Stroinkslanden, Primera, Servicecentrum Zuid,

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 6 februari 2019
De volgende krant verschijnt op:
donderdag 21 februari 2019
Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.wesselerbrink.com

column van Bert de Haan - januari 2019

Rokende schoorsteenpijpen bepaalden lange tijd het beeld van Enschede.
Iedere ondernemer die in Enschede zijn bedrijf had, had bij voortduring
behoefte aan toevoer van brandstof van met name steenkool.
Alle machines, kuipen, ovens en transportbanden konden hun werk alleen
doen dankzij het zwarte goud dat uit het Ruhrgebied kwam.
De leverancier van de brandstof had de macht over dit samenwerkend netwerk. Een aantal Twentse ondernemers vatte toen het plan op om over een
door henzelf aangelegde spoorlijn de steenkool zelf te transporteren.
De spoorlijn die zij lieten aanleggen verbond Enschede met de mijnen in
het Ruhrgebied.
De noodzakelijke bebouwing vond plaats op een zandrug in het Aamsveen.
Het tussenstation waar de trein Nederland binnenkwam, was station
Broekheurne.
De kolentreinen die via dit station Nederland binnenliepen hadden als
eindpunt een rangeer- en overslagterrein op de plaats waar nu de Zuiderval de stad in en uit gaat.
Station Broekheurne heeft enkele tientallen jaren zijn werk gedaan, echter
de opkomst van aardgas als industriële brandstof maakte de kolentransporten onrendabel.
Het station bestaat nog steeds en wordt bewoond.
Het talud voor de trein is op sommige plekken in het landschap nog steeds
zichtbaar.

Wil je informatie over Jij maakt de
buurt: vraag het leden van de WWS.
Voor informatie huurdersbelangen:
vraag het leden VHBS. Heb je leuk
en of belangrijk nieuws wat je wilt
delen: vraag het de redactie van de
Stroinkslander. Voor info en gezelligheid kun je terecht bij leden Schilderscafé. Wil je meer weten over Smiley
vraag het aan de vrijwilligers van Smiley. Wil je informatie heb je een leuk
idee vraag het daarvoor zijn we vandaag bij elkaar.
Een fijne avond, geniet en er mag ook
gedanst worden.’

bevlogen en enthousiaste inwoner van
Enschede Zuid is al jaren een drijvende kracht in de werkgroep wijkbudgetten en de website van Stroinkslanden.
Nico is binnen zijn woonzorgcomplex
de organisator van vele activiteiten die
ervoor zorgen dat bewoners elkaar
ontmoeten en beter leren kennen. Dat
maakt het wonen in de wijk voor velen
nog mooier. Met zijn tomeloze inzet,
ideeën en energie is hij echt een voorbeeld voor velen! Zeer verdiend!
Nico is trouwens handbiker en wil,
ondanks zijn eigen gezondheidsproblemen, graag een sponsortocht doen
voor zijn zieke kleinzoon Jim. Check
https://www.biking4jim.nl/
Komende
edities van de Stroinkslander zullen
we met een interview en regelmatige
updates aandacht besteden aan de
voorbereidingen voor de sponsortocht
voor een bus voor zijn zieke kleinzoon
Jim. Die tocht zal in 2020 plaatsvinden. Later meer hierover!

De Haan kraait

Trein naar Broekheurne

oprichten: informatie bij Els en Jeroen.
De SONG (ontwikkeling netwerk gelijkwaardigheid) is een dames sociëteit
die net is opgericht. Het is een nieuwe
groep en nog in ontwikkeling. Smiley
bestaat al langer en er is vandaag een
groot team enthousiaste vrijwilligers
dat vandaag leuke activiteiten organiseert voor de kinderen in lokaal 1. De
kinderen zijn de toekomst en heel belangrijk. We zijn dan ook heel blij dat
we hier in het Stroinkslanden Smiley
hebben. Ga er eens kijken. En als je
zin hebt om ook te helpen meld je dan
aan als vrijwilliger.

Gouden Enschede Speld voor Nico Dassen

Meer informatie is te vinden op: Apotheek.nl/2019
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Els Nijenhuis in het zonnetje gezet

Op de nieuwjaarsreceptie van stadsdeel Enschede Zuid werden, vooral
tot hun eigen verbazing, twee actieve
vrijwilligers uit stadsdeel Zuid door de
wethouder Arjan Kampman en stadsdeelmanager Timo Keuken in het zonnetje gezet en bedankt voor al hun inspanningen voor de wijk. Els Nijenhuis
uit de Stroinkslanden en Gea van der
Sleen uit de Wesselerbrink. Ze kregen
een goed gevulde tas met boodschappen en een bos bloemen.
Els Nijenhuis is al vijf jaar actief in
de wijk Stroinkslanden. Ze is de drij-

vende kracht achter het schilderscafé
Stroinkslanden dat ze samen met Nicole van Vonno van stichting SVEN/
Radar heeft opgericht. Nu doet ze dat
samen met Jeroen Wams van SVEN,
waarmee ze ook de Expositie in Prismare heeft georganiseerd. Ooit heeft
ze samen met Anique Rast de kerstbakjesactie ‘kerststukje: 1 voor jezelf
1 voor een ander’ georganiseerd. Els
is lid van de Werkgroep Wijkbudgetten
Stroinkslanden (WWS). Ze heeft ooit
het naaicafé in ‘t Stroinkshuis opgezet
en onlangs heeft ze ook damessociëteit SONG opgericht.
Els vindt het wel leuk dat ze in het zonnetje is gezet. ‘Ik had het niet nodig
gevonden, ik doe het ook voor mezelf.
Het geeft energie om samen met mensen wat te doen, gezelligheid en contact. Maar vooral vind ik het belangrijk
om iedereen aan te sporen om zelf ook
actief te worden: het is leuk, er is budget, het is heel makkelijk en levert heel
veel op. Als bewoners een idee hebben of vragen hierover dan kan men
mij altijd benaderen!’
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enschede

AANBIEDINGEN VAN UW STROINK-WINKELIERS
ALLE
CHOCOLA

Vaneker

7542LA Enschede
Veldhoﬂanden 5d
Tel. 0534767797

DOET WAT HET BELOOFT

WIJ HEBBEN DEZE PRODUCTEN OP VOORRAAD.

2 ZAKKEN

9% BTW Korting

NU SLECHTS

€ 4,00

9% BTW CADEAU OP ALLE
BEHANDELINGEN IN JANUARI

MAAK KANS OP EEN ROMANTISCH

STROINK VALENTIJNSPAKKET!
Deponeren kan tot 12:00u op donderdag 14 februari 2019

HOE WERKT HET?
Bij besteding van €10,- of meer bij een van
de de Stroink-winkeliers ontvangt u één
‘Hartenkaart‘. Spaar twee ‘Hartenkaarten‘
(deel 1 & deel 2) en vorm een hartje.
Vul uw gegevens in, niet of plak de twee
kaarten aan elkaar en deponeer deze in
de inleverbox, deze staat opgesteld in de
passage bij Albert Heijn.
Zo maak je kans het Stroink-valentijnspakket
t.w.v. €100,-. Voor jou en je geliefde.

YE’S SNACKBAR

Elzinga
WIN

KELCENTRUM

CENTRUMHETSTROINK.NL

LIKE WINKELCENTRUM HET STROINK OP FACEBOOK!

