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Op maandag 5 november heeft wethouder Arjan 
Kampman de Week van Respect geopend op IKC 
Meerlanden.

Dat er aandacht besteed wordt aan respect is niet 
bijzonder, maar het is wel heel bijzonder dat drie 
basisscholen en de kinderopvang dit gezamenlijk 
organiseren. De kidsteams van CBS Drakensteyn, 
OBS ’t Vastert, KBS Bomans en kinderopvang 
SKE/Humanitas hebben bedacht hoe ze de wet-
houder gingen ontvangen en houden in de gaten 
of er deze week extra aandacht aan respect wordt 
besteed. 

Wethouder Kampman hielp de kidsteams bij de 
start van deze week door zijn ‘handtekening’ (een 
blauwe handafdruk) te plaatsen op hagelwitte 

schilderdoeken van Drakensteyn, de Bomans en 
BSO de Knalhut en een spijker te slaan in een 
respectpaal van ‘t Vastert. In de week van respect 
gaan alle leerlingen van IKC Meerlanden in hun ei-
gen school en in de BSO het kunstwerk afmaken.

Respect laat je zien door aardig te zijn, door ie-
mand te helpen, door te luisteren naar elkaar, door 
je rommel op te ruimen en door voor elkaar te zor-
gen. En geldt voor iedereen!

Alle leerlingen en leerkrachten van IKC Meerlan-
den dragen deze week de respect-armband van 
het IKC. De wethouder kreeg ook een respect-
armband aangeboden en heeft vijf respectbandjes 
meegenomen voor de andere wethouders en de 
burgemeester.

De koude rustige maanden komen eraan 
op Erve `t Stroink. Er is veel tuinonder-
houd door erg veel blad. Maar we sluiten 
dit jaar wel af met een feestje! Op zondag 
9 december tussen 11:00 uur en 17:00 
uur houden we een gratis te bezoeken 
Kerstmarkt! Maar dat doen we in stijl, dus 
een middeleeuws kampement door onze 
vrijwilligers van Stichting Middeleeuws 
Genootschap Dragonheart en een klei-
ne dertig kraamhouders die hun veelal 
handgemaakte producten laten zien en 
verkopen en dan bedoel ik geen sokken 
en handdoeken! Daarnaast uiteraard Live 

Middeleeuwse muziek gemaakt door Ont-
fanck Gheselle en De Tarantella. Voor wat 
te eten en te drinken wordt ook gezorgd. 
Deze supergezellige dag sluiten we af 
met een Vuurshow, met vuurspuwen en 
meer! Uiteraard kunt u de Ridderwinkel 
Dragonheart bezoeken als ook onze Taxi-
dermy Room en de Uilentuin. Vorig jaar 
was het in de sneeuw, wie weet wat het 
nu gaat worden. We maken er een feestje 
van! Jij komt toch ook?
Dragonheart – Erve `t Stroink: 
Buurserstraat 372A 7544 RH Enschede,  
053-4782005 www.dragonheart.nl

Hier is hij dan: De eerste Stroinkslander, jaargang 1, nummer 1! De nieuwe 
maandelijks te verschijnen huis-aan-huis wijkkrant voor de Stroinkslanden, de 
groenste wijk van Enschede! De krant komt 10x per jaar uit, elke maand be-
halve in juli & augustus. We maken de krant in samenwerking met u en vooral 
voor u: inwoners, zorgvoorzieningen, activiteiten, ondernemers en organisaties 
in de wijk Stroinkslanden. Wijkkrant de Stroinkslander zoekt nadrukkelijk de 
verbinding met de wijk om informatie uit te wisselen, te ondersteunen en om 
mee samen te werken. Op www.stroinkslanden.nl staat veel informatie over de 
wijk, ook daarmee werken we samen. 

Met de komst van de maandelijkse wijkkrant de Stroinkslander hopen we een 
welkome bijdrage te bieden aan de informatievoorziening die er al is en te hel-
pen om nog meer dynamiek te brengen in deze diverse wijk. De Om De Hoek 
Gekeken en de Brinkpraat maken we al. Met de Stroinkslander is nu heel stads-
deel Enschede Zuid met de maandelijkse huis-aan-huis bezorging gedekt. Het 
katern Enschede Zuid Journaal verschijnt in alle drie de maandkranten. 

Tussen 2000 en 2009 heb ik in de Stroinkslanden gewoond. Dat was een fijne 
tijd. Onze twee kinderen zijn er geboren, ik heb er een stuk verleden liggen. Ik 
ben dan ook trots deel uit te mogen maken van deze nieuwe krant. Dat hij maar 
lang mag blijven bestaan en een bijdrage mag leveren aan leefbaarheid en 
plezier in de prachtige wijk Stroinkslanden. Met een klein team maken we deze 
krant, op pagina 14 stellen we onze redactie aan u voor. Ook u kunt uw verhaal 
of mededeling, activiteit of frustratie kwijt, graag zelfs, het is tenslotte uw krant! 
Mede mogelijk gemaakt door de Stichting Werkgroep Wijkbudget Stroinkslan-
den (WWS). Wanneer u tips of opmerkingen heeft, laat het ons weten! Bijdra-
gen mogen op de mail naar info@bbproductions.nl

Namens het hele team: veel leesplezier!
Uitgever en hoofdredacteur Bert BenninkOp 24 november bezoekt Sinterklaas de Stronkslanden. Hij begint zijn tocht door de 

wijk bij het Stroinkshuis, op de achterpagina van deze krant staat alle informatie.
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Prisma Makelaars en WIKO dakkapellen feliciteren de Stroinkslanden 
met hun nieuwe maandelijkse wijkkrant de Stroinkslander

Mooienhof 8 A
7512 EB Enschede

053 - 82 00 888 

enschede@prismamakelaars.nl

www.prismamakelaars.nl

voor de Stroinkslanden

Hebt u, bijvoorbeeld op een mooie 
zondagmiddag, wel eens een wan-
deling gemaakt over het Enschedese 
erve ’t Stroink? Dan zullen u onge-
twijfeld de twee majestueuze Twent-
se boerenschuren zijn opgevallen 
die al eeuwenlang het gezicht van 
dit historische erf bepalen. Op zo’n 
zondag is het overduidelijk waarom 
deze, letterlijk eeuwenoude schuren 
een uniek stukje Twents en Ensche-
dees erfgoed vormen. Maar ik zou u 
eveneens willen aanraden om die-
zelfde wandeling ook eens op een 
zaterdagmiddag te maken. Want dán 
kunt u zien dat deze twee schuren 
eveneens een hedendaagse func-
tie hebben. Op zaterdag, en trou-
wens ook op vrijdagavond, vormen 
zij namelijk de locatie waarop vele 
tientallen scouts hun vrije tijd door-
brengen. Deze twee schuren zijn na-
melijk eveneens al meer dan veertig 
jaar het clubhuis van de meisjes en 
jongens van de scouting Vaandrig 
Leppink Groep, de VLG. In deze en de 
komende afleveringen van deze wijk-
krant voor de wijk Stroinkslanden 
willen wij u daarom een beeld schet-
sen van deze in meerdere opzichten 
unieke Enschedese scoutinggroep. 
Aan het woord is Bart van der Lugt, 
de groepshistoricus van de VLG.

De scouting Vaandrig Leppink Groep 
is eigenlijk álles wat je van een he-
dendaagse scoutinggroep mag ver-
wachten. De decennia-oude tradities 
van ‘de padvinderij’ zijn zo hier en 
daar nog steeds te herkennen, maar 
de groep speelt het scoutingspel op 
haar eigen eigentijdse manier. De 
leden kunnen bijvoorbeeld net zo 
goed overweg met kaart en kompas 
als met GPS-apparatuur. En naast de 
vaardigheid om met hout en touw 
prachtige bouwwerken te constru-
eren, heeft de groep eveneens een 
onderdeel dat met radio apparatuur 
héél Nederland, en soms de gehe-

le wereld kan bereiken. Het is dan 
ook bijna niet voor te stellen dat de 
groep zelf al bijna hónderd jaar oud 
is. Het prille begin vindt namelijk 
z’n oorsprong in een tijd dat de wijk 
Stroinkslanden nog helemaal niet be-
stond en ook Enschede een héél an-
der uiterlijk had dan tegenwoordig, 
het jaar 1923. In dat jaar besloten 
de drie broers en twee zussen Van 
der Hoeve een padvindersgroep op 
te richten. In dat beginjaar bestond 
de groep alleen nog maar uit ver-
kenners (de hedendaagse scouts), 
jongens tussen de twaalf en achttien 
jaar oud. Deze jongens bouwden en-
kele jaren later hun eigen clubhuis 
op een terreintje aan de Javastraat. 
De groep, die in die tijd alleen nog 
maar werd aangeduid als ‘groep II’, 
kwam voort uit de Christelijke Jonge 
Mannen Vereniging. Want het ont-
staan van de hedendaagse landelij-
ke vereniging Scouting Nederland 
lag op dat moment nog ruim vijftig 
jaar in de toekomst. En ook de reden 
waarom de groep uiteindelijk haar 
huidige naam kreeg, is een verhaal 
op zich.

Het ontstaan van die landelijke scou-
tingvereniging vormde eveneens de 
mogelijkheid om de, tot dat moment 
nog steeds alleen maar uit jongens 
bestaande groep uit te breiden, én 
te verrijken, met vrouwelijke le-
den. Een en ander speelde zich af 
rond 1979, eveneens het moment 
waarop het huidige clubhuis aan de 
groep werd overgedragen. En al die 
tussenliggende geschiedenis, en de 
manier waarop de VLG uiteindelijk 
in die twee Twentse boerenschuren 
terecht kwam, dáár vertel ik u in de 
komende afleveringen van onze wijk-
krant graag meer over.

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

Column
Hoe de VLG naar Stroinkslanden kwam (1)

SERVICE,  KWALITEIT EN MAATWERKSERVICE,  KWALITEIT EN MAATWERK

www.wikodakkapellen.nl

Het Groene Spoor

Onthulling Kunstwerk Zuiderspoor

Genieten van groen in de wijk: dat is 
het doel van het project Groen Verbindt. 
In het project Groen Verbindt werken 
de Posten en JP van den Bentstichting 
samen met vrijwilligers uit de buurt aan 
de belevingsroute ‘Het Groene Spoor’. 
Deze rolstoelvriendelijke wandelroute 
van en voor wijkbewoners verbindt de 
wijken Helmerhoek, Wesselerbrink en 
Stroinkslanden met elkaar en loopt tus-
sen Erve Leppink, de Posten, de kinder-
boerderij en het Stroinkshuis. 

Het Groene Spoor wordt door bordjes 
aangegeven. Fase 1 in de Helmerhoek 
is klaar. Op dit moment wordt de route 
in de Wesselerbrink ontwikkeld. Daarna 
volgt Stroinkslanden. 

De route is bedoeld voor buurtbewo-
ners, kinderen en bewoners van de 
Posten. Regelmatig vinden er rolstoel-
wandelingen plaats, begeleid door vrij-
willigers van IVN. Ook komen er allerlei 
belevings- en bewegingsplekken langs 
de route. 

Heeft u groene vingers en begint het te 
kriebelen? Meld u dan aan als vrijwilli-
ger! Mail naar info@groen-verbindt.nl of 
bel 053 – 4753 753. 
www.groen-verbindt.nl

27 Oktober jl. was de grote opening van 
het kunstwerk bij de doorgang Buurse-
straat en Kokkelmanlanden. Ongeveer 
100 belangstellenden waren gekomen 
om de onthulling te aanschouwen. Het 
kunstwerk, geschilderd door Sonna 
Krom werd onthuld en tegelijkertijd door 
opdrachtgever Stichting Historische So-
ciëteit Enschede overgedragen aan de 
gemeente. Het kunstwerk van het Zui-
derspoor is namelijk een cadeau aan 
de gemeente omdat de stichting dit jaar 
precies 50 jaar bestaat.
 In de aanloop naar de opening do-
mineerde het kunstwerk van Sonna het 
nieuws vanwege de volgens Historische 
Sociëteit wezensvreemde afbeelding die 
op één van de afbeeldingen stond. Son-
na had in één van de platen het gezicht 
van haar haar vader geschilderd die van 
boven toekijkt op de spoorlijn. De dis-
cussie liep hoog op en werd uitgebreid 
beschreven in de krant en op Social Me-
dia. Voorzitter Dick Buursink zei bij de 
overdracht dat “we hebben vastgesteld 
dat we het erover eens zijn dat we het 
oneens zijn” en liet daarbij de discussie 
over artistieke vrijheid achter zich.
 Op de vraag aan Sonna hoe dit 
kunstwerk tot stand gekomen is: ‘Dat is 
een jaar geleden ontstaan bij Bert Kol-
lenhof die hier vlakbij woont. Hij heeft 
zijn schuttingen en elektriciteitskastje 
die achter zijn huis staat door mij laten 
beschilderen. Hij wist namelijk dat zijn 
grond precies op de plek lag waar het 
Zuiderspoor liep. En hij vond dat zo bij-
zonder en belangrijk dat hij met behulp 
van de buurt en het wijkbudget een 
kunstwerk kon laten maken over de his-
torie van het Zuiderspoor. En gaande-
weg het proces kwam er ook meer aan-
dacht voor het project. Zodoende kwam 
de Historische sociëteit bij mij.’
 Wethouder Jeroen Diepenmaat was 
degene die het kunstwerk namens de 
gemeente in ontvangst nam. Aan hem 
vroegen we waarom dit zo belangrijk is: 
‘Ik ben zelf niet geboren in Enschede 
maar wel getogen en ik heb eigenlijk zo-
als Dick Buursink dat mooi zei “De stad 

onder mijn huid zitten”. Ik denk dat het 
heel belangrijk is dat je de geschiedenis 
van de stad ziet, dat het op deze manier 
zichtbaar gemaakt wordt. Er zit het ver-
haal achter van de grondstoffen die wer-
den aangevoerd voor textielindustrie en 
dat is toch het verhaal van Enschede.’
 Op de vraag aan Dick Buursink ‘waar-
om op deze plek?’ antwoordt hij: ‘Omdat 
hier de spoorlijn naar Ahaus liep. In En-
schede Zuid zijn eigenlijk nog heel wei-
nig cultuurbepalende elementen. En dit 
is dus zo’n element waarmee je laat zien 
dat er veel meer was dan een nieuw-
bouwwijk uit de 60er jaren. Daarnaast 
hebben we nog een plan hier en dat is 
feitelijk een echt stukje spoorlijn weer 
terugleggen, compleet met bielsen met 
spoorstaven en een bord station Esmar-
ke. In 1870 werden de spoorlijnen rond-
om aangelegd. De spoorverbindingen 
waren van groot belang voor Enschede, 
want daarmee kon men kolen en katoen 
aan- en afvoeren. Deze verbindingen 
hebben er mede voor gezorgd dat En-
schede in de 20ste eeuw de stad gewor-
den is die ze nu is.’ Hij merkt daarbij op 
dat ‘in 1920 20% van het bruto nationaal 
product uit Twente kwam.’
 Wat Sonna betreft heeft zij gepro-
beerd om zo accuraat mogelijk de 
scenes te schilderen zoals het was. Het 
nummer van de locomotief die hier reed, 
maar ook het pure Twentse landschap 
wilde ze erin verwerken. ‘Het Zuider-
spoor werd ook wel Schaddenspoor 
genoemd, de treinverbinding tussen 
Enschede en het Duitse plaatsje Ahaus. 
Over deze spoorlijn kwamen de kolen-
treinen zelfs vanuit Rusland Enschede 
binnen om de vele fabrieken in Ensche-
de te bevoorraden. De spoorlijn liep er 
van 1903 tot in de jaren ‘60. Tegenwoor-
dig is er weinig meer te zien van deze 
spoorlijn, maar als je goed kijkt vind je 
nog steeds sporen van deze lijn.’ Voor 
de liefhebbers: Sinds kort is dit histori-
sche traject in Zuid en de omgeving in 
modelvorm te bewonderen in de loods 
van het MBS-gebouw in Boekelo (red).
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EnschedeZuidJournaalKijk ook eens op de 

facebookpagina: 

EnschedeZuidJournaal

We praten met Annelies Bolijn en 
Mark van Maanen, zij coördineren 
het Repair Café Stroinkslanden 
dat elke zaterdag van 10.00 uur tot 
12.30 uur de deuren opent in het 
Stroinkshuis. ‘Alleen als Sint binnen-
komt op 24 november is het Repair 
Café dicht, want dan zit het hier vol 
met Pieten die op tafels dansen tij-
dens de Pietendisco, beetje te druk 
en alles is dan zwart afgeplakt.’

Reparaties tegen kleine ver-
goeding
In het Repair Café repareren vrijwil-
ligers kleine huishoudelijke appara-
tuur tegen een kleine vergoeding. 
‘Bijna alles wat je mee kan nemen 
kan worden gerepareerd. We doen 
elektra, huishoudelijke apparaten, 
we repareren fietsen, we naaien, we 
maken speelgoed. Eigenlijk alles wat 
je mee kan nemen. Vooral naaima-
chines zijn een hobby van Mark. We 
hebben ook acties. De ANWB heeft 
bijvoorbeeld een actie met fietsver-
lichting. Wij worden gesponsord met 
lampjes. Mensen kunnen hier zo-
lang de voorraad strekt een lampje 
komen halen en die zetten wij op de 
fiets.’ Een eigen bijdrage na repara-
tie wordt gewaardeerd, maar is niet 
verplicht. Het is een mooi initiatief. 
‘We zijn vooral blij als de mensen 
blij zijn. Het geld gebruiken we weer 
om spullen te kopen om mensen 
weer mee te helpen, voor nieuw ge-
reedschap, voor naalden vooral, die 
worden een beetje opgevreten af en 

toe. We zijn ook blij met bijdragen 
als klosjes garen. Bijdragen in natu-
ra zijn altijd fijn, maar we kunnen ook 
weer niet alles gebruiken. Wij zijn 
vooral blij als de mensen met een 
blij gezicht de deur uitgaan. Dat je 
het gevoel hebt dat het fijn is dat het 
gerepareerd is, dat als je het nieuw 
had moeten kopen, dat je veel duur-
der uit geweest zou zijn. Niet alleen 
de mensen die genoodzaakt zijn we-
gens weinig middelen gaan over tot 
meer repareren en minder nieuw ko-
pen, Er is ook een hele grote groep, 
ook welvarende en rijkere mensen 
die zich bewust worden dat het alle-
maal uit de hand loopt met het afval, 
die bezig zijn met minder verpakkin-
gen bij winkels meenemen en zo.’

Landelijke spreiding
Het Repair Café is een landelijk 
initiatief (www.repaircafe.org), het 
motto is: ‘Weggooien? Mooi niet!’ 
Veel van de Repair Cafés staan op 
de website, waar ze zitten en wan-
neer ze open zijn. In Enschede zijn 
er nu vijf of zes. Deppenbroek in het 
kompas, bij de Avanti kerk (niet op 
site want niet aangesloten), bij de 
Zuiderspeeltuin aan Kuipersdijk en 
op het Stroink, allen op verschillen-
de dagen. In de Stroinkslanden zit 
het er nu net vijf jaar. ‘Repair Café 
Stroinkslanden is in eerste instantie 
een initiatief vanuit de beheerder en 
iemand die hier toen werkte. Ze heb-
ben ons gevraagd of wij dit wilden 
doen. We doen het vrijwillig, door 
de week werken we en we wonen in 
Stevenfenne. Er stond een adverten-

tie in de Huis-aan-huis, Repair Café 
zocht Enschede-breed vrijwilligers 
en toen hadden ze mensen nodig in 
het Stroinkshuis. De meeste vrijwilli-
gers komen hier vandaan. We doen 
inmiddels op zaterdag zelf de deur 
open en dicht. We krijgen wat sub-
sidie van de gemeente, een budget 
om wat leuks te doen voor de vrij-
willigers. We organiseren hier een 
Kerstdiner voor de reparateurs. En 
als het meer aan drinken kost dan 
betalen we dat ook uit die pot. En als 
hier een stoel kapot is of zo dan re-
pareren we die ook.

Huishoudelijke apparatuur
Mark vindt het heel leuk om 2e 
hands naaimachines te repareren. 
‘Dat is een mooi voorbeeld van waar 
de reparatie vaak duurder is dan de 
dagwaarde van het apparaat. Vaak 
ben je aan onderzoekskosten al 
meer kwijt dan aan een 2e hands 

naaimachine. Een 2e hands naaima-
chine levert over het algemeen niks 
op, zelfde geldt voor koffieautoma-
ten en andere keukenapparaten. Het 
tosti-ijzer is een voorbeeld van een 
apparaat dat vaak heel makkelijk te 
repareren is. Als het element niet 
helemaal naar de knoppen is dan 
is hij vaak nog gewoon makkelijk te 
maken. Wat we ook veel krijgen zijn 
keukenmachines, koffiemachines 
en stofzuigers. Maar ook broeken, 
om een nieuwe rits in te zetten. Die 
rits moet je dan wel zelf meenemen, 
want die hebben we hier niet liggen 
uiteraard. Mouwen en pijpen kor-
ten maken en naadjes die los zijn 
gegaan repareren, gaatjes dichten 
en knopen aanzetten doen we ook. 
Maar we doen alleen herstelwerk en 
reparaties, we maken geen jurken 2 
maten kleiner of zoiets. Vermaken, 
daar zijn we niet voor.’

Belangrijkste boodschap wat 
we hier doen is
1. Je hoeft het niet weg te gooien, 
als je geen geld hebt, hoef je niet wat 
nieuws te kopen maar dan kan het 
misschien ook goedkoop gerepa-
reerd worden;
2. Het is goed voor het milieu, want 
wat wij niet weggooien hoeft niet op-
nieuw geproduceerd te worden en 
kunnen we gewoon blijven gebrui-
ken;
3. Dat mensen zelf leren dat dingen 
gerepareerd kunnen worden, dat ze 
ook zelf heel veel kunnen doen. Zo-
als een band plakken is eigenlijk heel 
vervelend maar dat mensen dat niet 
zelf kunnen als ze 10 km van huis 
zijn is onhandig. En ook als je een 
klein gaatje in je shirt hebt is dat ook 
wel fijn als je dat zelf kan repareren.’

Meer bekendheid
‘Een heleboel mensen in de wijk we-
ten nog niet van dit initiatief, met dit 
artikel hopen we dat ook meer be-
kend te maken. In de maandelijkse 
agenda in de wijkkrant staat wat we 
allemaal doen.’ 
www.stroinkshuis.nl

Repair Café Stroinkslanden, 
Stroinkshuis: elke zaterdag 
10.00–12.30, behalve 24e 
november. Kom langs! 

Repair Café Stroinkslanden

EnschedeZuidJournaal
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Enschede – Op maandag 26 november a.s. 
krijgen de bezoekers bij wijkcentrum “De Mag-
neet” op een groot scherm beelden te zien over 
de totstandkoming van de wijken Wesselerbrink, 
Stroinkslanden en Helmerhoek in het zuidelijk 
deel van onze stad. 

De zuidwijken hebben nog niet zo’n lange geschiede-
nis. Enschede zat in de jaren zestig dringend verlegen 
om nieuwe woningen. De woningnood was zeer groot 
in Enschede. De wachttijd, om in aanmerking te komen 
voor een zogenaamde “woningwet-woning”, was op 
dat moment tussen de vier en tien jaar. Wie kent niet 
de verhalen over inwoning bij ouders of de bouw van 
een tijdelijk huisje in een achtertuin. Het probleem werd 
in Enschede groots aangepakt met uitbreiding van de 
stad, o.a. in de zuidelijke richting. 

Wesselerbrink
De nieuwbouw van de Wesselerbrink begon in 1964. 
De bospercelen, weilanden, akkers, (zand)wegen en 
boerderijen maakten plaats voor hoog- en laagbouw in 
de vier buurten Het Lang, De Posten, Het Bijvank en 
Het Oosterveld. De wijk kreeg de naam van Erve Wes-
seler. Deze boerderij met schuren is behouden geble-
ven en in gebruik als Pannekoekenhuisrestaurant en 
kinderboerderij. Het aantal inwoners bedraagt, laatste-
lijk bekend, 15.425.

Stroinkslanden
De wijk Stroinkslanden dankt haar naam aan de boer-
derij op Erve Stroink. Het is de meest oostelijke wijk in 
Enschede-Zuid. Stroinkslanden kende in het verleden 
dezelfde bebouwing als de Wesselerbrink. Stroinkslan-
den telt uit het verleden twee rijksmonumenten en één 
gemeentelijk monument. Van cultuur-historische waar-
de is verder de voormalige spoorlijn Enschede-Ahaus 
bekend, die door de wijk liep langs de Buurserstraat.     
De wijk is in drie fasen gebouwd. Het zuidelijk deel 
werd in de jaren zeventig gebouwd. De uitbreiding van 
de wijk vond plaats in de jaren tachtig en negentig. Dit 
verklaart de grote verscheidenheid aan woningtypes. 
Het meest recente deel van de wijk ligt tegen de A35. 
Stroinkslanden telt op dit moment 10.365 inwoners.

Helmerhoek
Enschede bleef zich maar uitbreiden. In deze derde 
zuidwijk, die genoemd is naar het landgoed “De Hel-
mer”, werden de eerste huizen in 1983 gebouwd, de 
laatsten in het noordelijk deel in 1998. Het werd een 
groene wijk, door de bestaande infrastructuur met 
de fraaie bebossing zo veel mogelijk te sparen. Een 
busbaan doorsnijdt de wijk. Een geluidswal langs de 
Broekheurnering sluit Helmerhoek af van de rest van 
de stad en geeft de meeste bewoners een dorpsge-
voel. Op dit moment wordt het plan Beekwoude ge-
realiseerd met de nieuwbouw van een aantal huizen 
nabij de voetbalvelden van Victoria’28. Helmerhoek telt 
8.330 inwoners. 

De presentatie is in het kader van het gouden jubileum 
van de Historische Sociëteit (1968-2018). Er werden in 
andere wijkdelen inmiddels een aantal presentaties ge-
houden, die door veel Enschedeërs bezocht werden.
De avond wordt geopend door de wijkraad van de Wes-
selerbrink en begint met een serie foto’s van het oude 
centrum van Enschede. Na de pauze zijn het foto’s van 
Enschede Zuid, die een beeld geven van de wijken en 
hun bewoners van vroeger. Koffie, thee en een trakta-
tie alsmede een drankje worden aangeboden door de 
jarige Historische Sociëteit.

De toegang is gratis. De zaal van wijkcentrum “De 
Magneet” aan de Hertmebrink 1 is open vanaf 19.00 
uur. De presentatie start om 19.30 uur. U bent van har-
te welkom.

Tekst: Paul Snellink 

Lekker uit eten?
In september is restaurant De Brink in de Posten opgeknapt. Met een mooie nieuwe vloer, 
gordijnen, meubilair en verlichting is er een nóg fijnere plek van gemaakt. Niet alleen 
bewoners van de Posten kunnen in De Brink terecht voor een kop koffie of een lekkere 
maaltijd. Ook wijkbewoners kunnen er gebruik van maken. 

U bent dagelijks tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 17.00 en 18.30 uur van harte wel-
kom om te komen genieten van een vers bereid keuzemenu in een gezellige en gastvrije 
ambiance. Ook uw (klein-)kinderen zijn van harte welkom. Zij kunnen meteen een kijkje 
nemen bij de dieren in de binnentuin. 

De prijzen voor een keuzemenu zijn: soep € 1,20, hoofdgerecht € 6,20 en dessert € 1,05. 
Op www.deposten.nl vindt u het menu. Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. 

Historische Sociëteit Enschede-Lonneker presenteert de geschiedenis 
van Enschede Zuid

Schuif eens aan in De Brink, het gezellige restaurant van de Posten

De Wesselerbrink in vogelvlucht
De bus rijdt over de Geessinkweg. Achter de bomen 
en struiken werd de Helmerhoek aangelegd.

De bouw van een van de 8 flats van de Wesselerbrink 
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Kitty Pieterson 
NU nieuwe collectie tassen

De Groot A.G.F
De Groot in groente, klein in prijs!

Bakkerij ‘t Stoepje

Benno Nobbenhuis
Onder- en nachtmode

Benno’s Notenbar
Noten en zuidvruchten

Noppert Vis & Zn
Elke dag verse vis

Vleeswarenbedrijf 
de Groot

Baklever of bakbloed

Prijs per kilo € 4,25

Rommy Zeefat 
Katwijker Vishandel

August HollekampDuitse broodjes

Elke donderdagmorgen van 8.00 tot 13.00 uur 
Markt bij Winkel Centrum Zuid!

U wordt van harte welkom geheten door alle ondernemers op de leukste Markt van Enschede!

Pascal Voerman 
voor de betere soorten 

groente en fruit

Wegdam
Vrije uitloop eieren

Byoux Patawala
Elke week een andere aanbieding!

De Magneet
Stadsdeelmanagement en wijkraad heb-
ben een goed gesprek gehad over de 
Magneet. De huuropzegging is van de 
baan, de Magneet kan blijven als wijk-
centrum. Het is een levend wijkcentrum, 
de wethouder is blij met de reuring, we 
moeten knokken voor deze plek, maar 
het moet wel goed gevuld zijn. Rich-
ting nullijn. Wethouder zegt dat er nooit 
sprake is geweest van sluiting, wel was 
er sprake van gebrekkige communica-
tie van gemeentelijke kant. Stel dat er 
lege plekken zijn, dan zouden er moge-
lijk wel ambtenaren en politie bij in kun-
nen. De Magneet blijft, maar het moet 
wel betaald kunnen worden. Een open 
Magneet is hem meer waard is dan een 
gaatje in begroting. Geopperd wordt nog 
dat de ambtenaren wellicht voor een 
deel in Winkelcentrum Enschede Zuid 
kunnen worden geplaatst als hun pand 
verkocht is.

De Wesseler
Locatie de Wesseler heeft grote maat-
schappelijke relevantie voor de wijk en 
wordt alom gewaardeerd. Er is al jaren 
intensieve samenwerking met scholen, 
werkplein, instellingen voor mensen met 
een verstandelijke beperking en oude-
renzorg. Het bezoekersaantal loopt te-
gen de 100.000 per jaar. Waar willen we 
naar toe? Voor de Wesseler zijn diverse 
onderzoeken verricht naar toekomstmo-
gelijkheden, de stip op de horizon wis-
selde met de jaren. Nu is een belang-
rijke stap gezet: er is potentie om door 
te ontwikkelen naar laagdrempelige in-
clusieve wijkvoorziening, een bruisende 
plek van en voor bewoners.

De Helmer
In de Helmerhoek is het wijkcentrum De 
Helmer te duur. De bedoeling was om in 
2 jaar tijd selfsufficient te worden. Er is 
voor twee jaar subsidie.

Drukte alom 
bij Vereniging 
’t Helmgras. 
In het atelier 
wordt druk 
gewerkt dat 

alle stukjes met de feestdagen klaar zijn 
en in de winkel liggen. Er zijn weer be-
hoorlijk wat kaarsen gemaakt maar ook 
andere werkjes zijn door de deelnemers 
klaargemaakt. Ook zijn vanuit het bui-
tenland weer Kerstbomen ingekocht die 
weer bij het Helmgras gekocht kunnen 
worden. Iedereen is er klaar voor en 
heeft er zin in om vanaf 6 december te 
beginnen met de kerstverkoop. Let wel 
op: als u van plan bent om bij  ‘t Helm-

gras  te willen kopen, houdt er dan reke-
ning mee dat er niet gepind kan worden.
Verder wordt er op dit moment druk ge-
werkt aan het oppotten van de planten. 
Dat moet natuurlijk ook gebeuren want 
het moet in het voorjaar klaar zijn. 
Terwijl alle voorbereidingen voor de 
feestdagen in volle gang zijn hebben 
de deelnemers een uitnodiging gehad 
van de Enschedese Uitdaging om een 
wedstrijd van FC Twente te bezoeken. 
Iedereen was hier natuurlijk heel blij 
mee en ze zijn dan ook met een aantal 
deelnemers naar de wedstrijd geweest. 
Vanaf deze plek willen ze de Enschede-
se Uitdaging hartelijk bedanken!

’t Helmgras en de feestdagen Deelverslag vergadering stadsdeelcommissie 
Zuid 30 oktober Bonhoeffercollege

De drempel om een vrijwilliger toe te laten bij een naas-
te die terminaal ziek is, is vaak een grote stap. Daar-
om heeft Leendert Vriel Twente ervaringsdeskundigen 
gevraagd hun verhaal op film te vertellen en hun er-
varingen te delen. De ervaringsdeskundigen vertellen 
welke meerwaarde een vrijwilliger heeft, zowel thuis, 
als in het Hospice. Leendert Vriel hoopt dat daarmee 
de drempel om vroegtijdig zorg aan te vragen, lager 
wordt. De film is mogelijk gemaakt door donaties van 
het Monuta Charity Fund en Monuta Tymon Stamborg.  
De film is geproduceerd door Box Productions.

Leendert Vriel Twente zet in heel Twente speciaal op-
geleide vrijwilligers in bij terminaal zieke mensen in de 
thuissituatie. In Oldenzaal werken er ook vrijwilligers 
in Hospice Holos. De coördinatoren merken vaak dat 
er relatief laat hulp van een vrijwilliger wordt ingescha-
keld, terwijl dat in een vroeg stadium al kan. Hoe eer-
der er ondersteuning komt, hoe groter de kans is dat 
de naasten het vol gaan houden om hun geliefde in de 
thuissituatie te verzorgen. 

Hoe een zorgaanvraag precies ingediend kan worden, 
wordt duidelijk aan de hand van een animatiefilm. In de 
film komen ervaringsdeskundigen aan het woord; na-
bestaanden en vrijwilligers. Zij delen hun ervaringen in 
zowel de thuissituatie als in het Hospice, zodat mensen 
in een dergelijke situatie weten wat de mogelijkheden 
zijn en wat zij kunnen verwachten. 

Als u de film wilt bekijken kijkt u dan op onze website 
www.leendertvriel.nl. Heeft u na het kijken van de film 
vragen, wilt u een zorgaanvraag doen of een informa-
tief gesprek over de mogelijkheden? Wilt u informatie 
ontvangen over het vrijwilligerswerk, belt u dan de co-
ordinator van de stichting in uw woonplaats.

Wie was Leendert Vriel? Leendert Vriel is het pseudo-
niem van een jonge zieke man die graag in zijn huis in 
Glanerbrug wilde sterven. Het is eind jaren zeventig. 
In die tijd was het ongewoon, wie ziek was lag in het 
ziekenhuis; uit vrije wil thuis sterven was ongebruike-
lijk, doodgaan een taboe. Dankzij een uitgebreid so-
ciale netwerk kreeg Leendert Vriel toch die kans. Zijn 
verhaal werd door een journalist verslagen onder ps-
eudoniem Leendert Vriel. Na zijn overlijden kwam uit 
zijn sociale netwerk het initiatief om ‘’thuis sterven’’ ook 
voor anderen mogelijk te maken. 

Zo ontstond de eerste VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve 

Terminale Zorg) stichting ‘’Leendert Vriel Enschede’’. 
We schrijven bijna 40 jaar later, inmiddels is Vrijwilli-
ge Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) niet meer weg 
te denken uit onze samenleving. De organisatie heeft 
een landelijke dekking en een landelijk steunpunt in 
Amersfoort. (220 aangesloten organisaties en onge-
veer 10.000 vrijwilligers zowel thuis als in de Hospi-
ces). Kerntaak: het inzetten van vrijwilligers ter onder-
steuning van cliënten in de palliatief terminale fase van 
hun leven en hun naasten met als missie ‘er zijn voor 
een ieder’…

Coördinatoren
Binnen de stichtingen werken coördinatoren, (betaalde 
krachten) zij ondersteunen het bestuur bij de uitvoe-
ring, wat voor een groot deel bestaat uit het organise-
ren van de inzet van de vrijwilliger in de breedste zin 
van het woord (intake, planning, evaluatie, begeleiding 
en scholing vrijwilligers) Een ander belangrijk onder-
deel van hun werk is de werving & selectie van vrij-
willigers. Ook van belang is om het aanbod van onze 
organisatie onder de aandacht te brengen bij potentiële 
klanten en mantelzorgers. Zodat zij wanneer zij in de 
laatste levensfase komen de keuzemogelijkheden ken-
nen en wanneer zij dat wensen, thuis kunnen blijven tot 
en met hun overlijden.

In Twente kent Leendert Vriel inmiddels 5 stichtingen 
en een kleine 200 vrijwilligers die zich in heel Twente 
inzetten bij mensen in de laatste levensfase, te weten, 
Leendert Vriel Enschede, Leendert Vriel Hengelo-Bor-
ne EO., Leendert Vriel Hof van Twente, Leendert Vriel 
Noord-Oost Twente en Stichting Terminale Thuiszorg 
Almelo EO. www.leendertvriel.nl 

Ervaringsdeskundigen aan het woord, om de drempel te verlagen voor 
de inzet van vrijwilligers in de terminale zorg
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Vers en meer keus

U kunt overal gratis parkeren

van Nederland!

   Laat het u smaken!

De voordeligste 

catering 

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

U bent van 
harte welkom!
Ruime keus in stads� etsen, e-bikes, 
kinder� etsen en bak� etsen.

Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie 
en servicebeurten, waarbij we uw fi ets 
GRATIS ophalen en a� everen.

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

 ✓   Servicepas

✓
  Bekende 

 A-merken

✓
  Vakbekwaam 

 personeel

VOLG ONS OOK OP

/pro� lebroeksema

“Stad in de hoofdrol: we dagen de inwoners uit om 
– al dan niet in georganiseerd verband - zich onze 
podia eigen te maken met voorstellingen, concer-
ten, festivals, open podia maar ook voor een ge-
sprek of ontmoeting.”

We kijken en bestuderen het DNA van de stad en  
streven ernaar om een betere afspiegeling van de stad 
terug te zien in onze podia en activiteiten. Hierbij heb-
ben we het onder andere over de studenten die we 
niet goed bereiken nog, maar ook de allochtone bevol-
king. Zij vormen onder meer naast maatschappelijke  
doelgroepen de mensen die we beter erbij willen betre-
ken.” Marcel Bok is sinds 1 september bij het Wilmink-
theater in Dienst als stadsprogrammeur. Hij staat met 
zijn benen letterlijk middenin de stad, zoekt de instan-
ties en groepen op in de samenleving. Voornamelijk 
ook met het doel om de maatschappelijke waarde van 
het theater te vergroten, een “huiskamer” te worden 
van de stad, initiatieven te bevorderen en faciliteren. 
In samenwerking met werkgroepen of netwerkperso-
nen uit de diverse geledingen in de stad wordt invulling 
gegeven aan reguliere programmering, stadsprogram-
mering en samenwerkingsverbanden.

“De verandering naar huiskamer van de Stad is daarbij 
een logische stap voor ons, met de wetenschap dat 
cultuur een bindingselement is voor de hele samenle-
ving en zich zo ook volop bewezen heeft. Wij willen de 
huiskamer van de stad zijn voor alle inwoners uit de 
stad. Een belangrijke stap daarbij is de verbouwing in 
de zomer van 2019, waarbij de foyer aan de zijde van 
het Wilminkplein wordt aangepakt: er komt daghoreca 
in de foyer, dat meer een café-uitstraling zal krijgen dan 
puur een theaterfoyer. Er zal expo zijn, een leestafel, 
optredens binnen en buiten op gezette momenten; het 
moet een ontmoetingsplek worden, plek om te werken, 
af te spreken. Het gebouw krijgt fysiek en qua inrichting 
een open karakter voor een brede doelgroep. “
Het invullen van de programmering gebeurt mede door 
de stad zelf, waarbij de vraag ten opzichte van het aan-
bod (luisteren naar de stad wat er leeft, kijken naar het 
DNA van de stad en bevolkingsopbouw) uiteraard een 
cruciale rol speelt. Datgene wat er echt leeft in de stad, 
is terug te zien op de podia van het Wilminktheater en 
Muziekcentrum Enschede. Hiervoor is er veelvuldig 
contact met de verschillende geledingen en doelgroe-
pen in de stad, er is sprake van tweerichtingsverkeer: 
doorgaans zijn wij de partij die het voortouw neemt en 
anderen uit de doelgroep van meet af betrekt. Samen 
trekken we op (de mate waarin verschilt per keer) en 

bepalen we wat het gedragen eindresultaat wordt. Zo is 
er in het reguliere jaarprogramma plek voor voorstellin-
gen waarin maatschappelijke thema’s centraal staan, 
van ouder worden, vluchtelingenproblematiek, speci-
fieke doelgroepen (ouderen, Turkse avond, vluchtelin-
gen, Nederlands Indië) en thematische voorstellingen 
(eetstoornissen, depressies onder pubers, game-ver-
slaving). 

Belangrijk hierbij is dat het niet alleen door de stad-
sprogrammeur wordt georganiseerd, maar juist in sa-
menspraak met de doelgroep zelf: de stad wordt zo 
ook uitgedaagd om zelf een actieve rol te spelen. Deze 
medeverantwoordelijkheid van de partners maakt de 
verbinding sterker en zo ontstaat de wisselwerking 
waarbij de Enschedese samenleving hechter, creatie-
ver en gelukkiger wordt. Het merendeel hiervan vindt 
plaats binnen onze podia, maar we werken ook mee 
aan activiteiten vanuit stadsprogrammering op externe 
locaties in de stad, van festivals tot unieke plekken. 

Stadsprogrammering is breed, er is een goede kans op 
aansluiting bij onze plannen, twijfel daarom niet bij een 
goed plan en goede drive om dit uit te voeren en zoek 
contact met stadsprogrammeur Marcel Bok, m.bok@
wilminktheater.nl / 053-485 85 11. 

Stadsprogrammering Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede: 
initiatieven gezocht!

Bijeenkomst Groene Loper Enschede woensdag 28 november
Het project Groene Loper Enschede verbindt be-
staande groene initiatieven en maakt deze initia-
tieven zichtbaar, zodat zoveel mogelijk mensen in 
aanraking komen met de natuur dicht bij huis. De 
Groene Loper Enschede maakt onderdeel uit van 
de Groene Loper Overijssel, een provinciaal pro-
ject om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij 
natuur, landschap en biodiversiteit. 

Een mooie manier om dat te doen is door de vele lo-
kale groene (buurt)-initiatieven in Enschede van klein 
tot groot, met elkaar kennis te laten maken en beter 
zichtbaar te maken. De Groene Loper Enschede orga-
niseert daarom netwerkbijeenkomsten, gezamenlijke 
activiteiten en adviseert over financiering van groene 
initiatieven.

Op woensdag 28 november organiseert Groene Loper 
Enschede een Inspiratieavond. Graag aanmelden door 
te mailen naar groeneloperenschede@gmail.com  De 
bijeenkomst is bij Beien-Noord, Meeuwenstraat 160, 
inloop vanaf 19 uur.

Herzien overzicht subsidiemogelijkheden en fond-
sen lokale groene bewonersinitiatieven
Kan jouw groene initiatief wel wat extra financiering 
gebruiken? Wij hebben een nieuw verzameldocument 
gemaakt van subsidies en fondsen voor groene bewo-
nersinitiatieven en organisaties uit Overijssel. Je kunt 
dit overzicht downloaden via deze link https://www.
natuurenmilieuoverijssel.nl/friksbeheer/wp-content/up-
loads/2018/10/Subsidies-en-fondsen-voor-groene-be-
wonersinitiatieven.pdf  

Aangezien subsidies en fondsen gaan en komen en 
subsidieregels telkens veranderen, is dit een dyna-
misch document. Deze versie is van september 2018. 
Je kunt een recente versie opvragen bij Loet van der 
Heijden, heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl

Sommige subsidies of fondsen hebben geen directe 
link met groen, natuur of duurzaamheid. Vaak zijn dit 
fondsen die zich inzetten voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en/of maatschappij. Een buurttuin 
kan bijvoorbeeld als middel dienen om deze afstand 
te verkleinen. Door met andere bewoners in de tuin te 
werken, komen mensen met elkaar in contact en dat 
kan tot mooie dingen leiden. Daarom hebben we deze 
subsidies en fondsen ook opgenomen in dit document. 
Heb je vragen of kun je hulp gebruiken? Laat het ons 
weten.

Vriendelijke groeten, Loet en Angelien 
info@groeneloperenschede.nl

De ontwerpwedstrijd voor de Groenste straat van 
Overijssel
Op donderdagavond 29 november organiseren we een 
inspirerende netwerkbijeenkomst in Beien Noord (Mek-
kelholt). Centraal staat het vergroenen van je tuin en 
de straat. Het klimaat is aan het veranderen, extreme 
droogte en buien wisselen elkaar af. Groen maakt het 
leefklimaat in de stad een stuk aangenamer, wat kun je 
zelf en samen met je buren aan stappen ondernemen? 
Er wordt op dit moment gewerkt aan het programma.

Groen, Groener, Groenst! 
Ontwerp jij de Groenste straat van Overijssel?
De 4e editie van de prijsvraag Groen, Groener, Groenst! 
is gestart. Ontwerp jij de Groenste straat van Overijssel 
is het thema dit jaar. Deze prijsvraag is bedoeld voor 
alle inwoners van Overijsselse straten. Met een plan 
hoe jullie je straat groener willen maken, kunnen jullie 
20.000 euro winnen voor de realisatie van het plan.
Straten kunnen meedoen in 3 categorieën:
1. Kindvriendelijk: heerlijk ravotten in het groen
2.  Biodiversiteit: planten en dieren voelen zich welkom 

in de straat
3.  Klimaatbestendig: deze straat is een koele groene 

oase tijdens een hittegolf en kan voldoende water 
opvangen tijdens een hoosbui.

De straten die bij de laatste 25 eindigen, gaan vanaf 
eind januari 2019 aan de slag met hun ontwerp. Daarbij 
krijgen ze begeleiding van deskundigen op het gebied 
van een groene bebouwde omgeving. De finale is in 
het voorjaar van 2019. Straten kunnen zich aanmelden 
tot 31 december via www.groenstestraatvanoverijssel.
nl. Op deze website staat ook alle informatie over de 
wedstrijd.https://www.facebook.com/groeneloperenschede/
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Kerstbomen 

Kerststukken 

Keramiek 

Kaarsen 

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

Voor een spoedgeval belt u:
053 792 00 40

Tandarts Post Twente
Vanaf 1 december 2018 is de Tandarts Post Twente operationeel.  
Dat betekent voor u als patiënt van deze praktijk, dat u voor pijnklachten 
dagelijks terecht kunt bij de Tandarts Post Twente. Voor spoedeisende 
situaties o.a. nabloedingen, ongeval en acute ontsteking zijn wij 24/7 
bereikbaar. Dit geldt uiteraard alleen buiten de openingstijden van uw 
eigen tandarts. De Tandarts Post Twente is gevestigd in het centrum van 
Enschede tegenover het nieuwe ziekenhuis en u kunt er vrij parkeren op 

avonden en in de weekenden.

Contactgegevens
Beltstraat 43 D 

7512 AC Enschede
053 792 00 40 

www.tandartsposttwente.nl
info@tandartsposttwente.nl

Vanaf 1 december 2018

Voor spoed: 053 7920040

Vrijwilligerswerk bij HUB Twente? 
HUB Twente is op zoek naar hosts

Wij zijn een low budget werk-, vergader- en 
ontmoetingsplek waar zelfstandig ondernemers, 
medewerkers van stichtingen en bedrijven 24/7 in 
een gemoedelijke omgeving kunnen werken.

Van 08.45 – 12.30 en van 12.30-16.30 is er altijd een 
host aanwezig. Dat zijn representatieve, hartelijke, 
service verlenende gastvrouwen/gastheren die het de leden van de HUB en 
hun bezoekers gemakkelijk maakt om hun werk te doen door:  
• bezoekers te ontvangen
• telefoon te beantwoorden 
• voor koffie en thee te zorg 
• vergaderruimte te reserveren 
• werkruimtes op orde te houden
• leden aan elkaar voor te stellen 
• nieuwe leden ontvangen en informeren 

Wie zoeken wij?  Wij zoeken hosts voor minimaal 1 dagdeel per week: och-
tenden van 8.45 uur tot 12.30 uur en ‘s middags van 12.30 uur tot 16.30 uur.

Heb je belangstelling?  Dan kun je een mail sturen aan host@hubtwente.nl 
of je belt 053 2032015 of je komt gewoon even langs tussen 09.00 en 16.00 
bij HUB Twente, Boulevard 1945 – 3. Je kunt ook alvast een kijkje nemen op 
www.hubtwente.nl

Uitnodiging: 
Nationale vrijwilligersdag 2018
Jaarlijks op 7 december worden landelijk vrijwilligers in het zonnetje gezet. 
Ook regionaal krijgen veel vrijwilligers extra aandacht. Deze extra aandacht 
verdienen ook de vrijwilligers binnen de gemeente Enschede.  Deze dag is 
speciaal ingesteld om aandacht te vragen voor u en al die vrijwilligers, man-
telzorgers en andere actieve burgers die zich onbetaald inzetten voor andere 
mensen of goede doelen. De Gemeente Enschede en M-Pact organiseren op 
vrijdag 7 december van 12:30 uur tot 17:00 uur een inspirerende middag met 
een dynamisch programma om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten.  
Locatie: Theater Prismare, Roomweg 167d te Enschede. 

Programma:
12.30-13.00 uur Inloop
13.00-13.30 uur Ontspannen met een lach
13.30-14.15 uur Uitreiking certificaten en film
14.15-15.15 uur Bingo
15.15-15.30 uur Afsluiting
15.30-17.00 uur Hapje en drankje

Meld je via www.vuenschede.nl aan om de inspirerende, dynamische middag 
mee te maken en laat je verrassen! Meer informatie ook via www.m-pact.nl of 
bel: 053 432 33 04

Serious Dogwalk 2018
U wandelt toch ook mee met of zonder 
hond? Gezellig met een groep of indivi-
dueel in uw eigen tempo wandelen, het is 
voor jong en oud. U kunt mee wandelen 
en genieten voor € 7,50 euro per hond of 
een vrijwillige bijdrage als u zonder hond 
mee wandelt. Opgave info vindt u onder 
aan de pagina. Onder de eerste 100 onli-
ne-aanmeldingen voor de wandeling ver-
loot SeriousDogWalk in samenwerking met 
Haron Haghuis Fotografie een portret van 
uw hond op canvas!
Na de wandeling ontvangt u een welgevul-
de goodiebags aangeboden door Jumper 
Enschede en Natuur & Dier. U krijgt tevens 
een kopje Koffie/ thee en ranja voor de kin-
deren aangeboden. Het geld dat we met 
de wandeling bij elkaar lopen gaat naar de 
goede doelen, die gekozen zijn door onze 
2040 volgers van onze Facebook pagina 
Serious Dogwalk  en door medewande-
laars.
 
Het programma:
• Marktje met hondenartikelen aanwezig
•  Er zal een prachtige pakwerkshow zijn 

aangeboden door H.S.V. Losser Om 11.30 
t/m 12.30 uur en om 13.30 t/m 14.00 uur. 

•  U kunt uw hond mee laten doen aan be-
hendigheidsspellen, speciaal ontwikkeld 
voor honden. Dit wordt aangeboden door 
Honderons en Maatje op Poten. Dit zal 
toegankelijk zijn van 10.00 t/m 15.00. 

•  Wij mogen ons verheugen op een kun-
stenares Anneke Jonker die haar prach-
tige werken toont en workshops aanbiedt.

Fotograaf Haron Haghuis zal ook aanwezig 
zijn om uw prachtige viervoeter op de foto 
te zetten. En er zal een aantal fotografen 
op de route staan om de wandeling in beeld 
te brengen.

Zo eenvoudig kan het zijn om hulp te bie-
den aan dieren in nood. Dus kom en ge-
niet mee, waarbij u ook nog goede doelen 
steunt! We hebben een open start, dit houdt 
in dat u tussen 10.00 uur tot en met 14.00 
uur kunt starten. Dit jaar kan u kiezen tussen 
5km (rondje Rutbeek) en 7.5km (Buurse)

Dit jaar zijn de goede doelen:
Stichting Dogs by Merlin en Natuurmo-
numenten Buursezand. Op onze website 
kunt u zien wat zij doen voor Mens, Dier 
en Natuur.

Wat gebeurt er met de opbrengst? 
Met het geld wat we binnenhalen vinden 
we het belangrijk om goederen te kopen, 
waar het doel daadwerkelijk wat aan heeft. 
Dit gaan wij doen voor beide stichtingen. 

Waarom storten we het bedrag niet?
Wij willen dat onze deelnemers terug kun-
nen zien waarvoor we gewandeld hebben, 
daarom kiezen we ervoor om goederen te 
doneren. Dit kan alleen mogelijk gemaakt 
worden door en met u. Gezellig wandelen 
op een prachtige locatie, met of zonder 
hond. De route van de 5km is rolstoel vrien-
delijk. Op het Rutbeek, waar ook de kinde-
ren veel plezier aan beleven.
Dit evenement wordt mede mogelijk ge-
maakt door Hondenpension Hoge Boekel 
en de schitterende locatie wordt aangebo-
den door Adventure Enschede en Paintbal-
lwarriors.
De wandeling van de 5km is vrij te lopen. 
Mocht u graag in een groep willen lopen, 
start er een groep om 12.30 uur.
De wandeling van de 7.5km is vrij te lopen. 
Mocht u graag in een groep willen lopen, 

start er een groep om 11.00 uur.
De routes zijn gemarkeerd.

Geef u op via www.seriousdogwalk.nl zo-
dat u verzekerd bent van een goodiebag of 
kom gewoon en meldt u aan op de dag zelf 
bij locatie het Rutbeek richting adventure 
Twente en Paintballwarriors. Wij kunnen 
sponsoring goed gebruiken, u mag altijd 
een bedrag storten wat direct ten bate komt 
voor het dier en wat u weer kunt vinden in 
de fotoreportage op onze Facebooksite Se-
rious Dogwalk of op www.seriousdogwalk.
nl

Het bedrag voor de inschrijving van € 7,50 
per hond (met een eventueel maximum 
van € 15), kunt u overmaken op rekening-
nummer NL90 RABO 0128 0646 25 t.n.v. 
Serious Dog Events Onder vermelding: 
Seriousdogwalk2018 + uw e-mailadres (of 
naam).

U wandelt toch ook mee: Serious Dogwalk
2 December vanaf 10.00 uur op het Rutbeek
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p a g i n anderiK
Een schat aan mogelijkheden

basisschool Bomans

Bij ons op de Bomansschool vinden wij het 
respectvol met elkaar omgaan heel belang-
rijk. Op maandag 5 november, heeft wet-
houder Arjan Kampman de week van res-
pect geopend. De kinderen hebben verteld 
wat zij belangrijk vinden aan het respectvol 
met elkaar omgaan. De wethouder vertel-
de dat ook de wethouders en burgemeester 
respect heel belangrijk vinden. Je moet res-
pect hebben voor jezelf, voor elkaar en voor 
je omgeving. 
Samen met alle kinderen gaan wij een 
kunstwerk maken over respect, dat wij in 
de hal van de school gaan hangen. Alle kin-
deren zetten hun ‘handtekening’ door een 
handdruk te zetten met verf. De wethouder 

heeft met blauwe verf, als eerste, zijn hand-
tekening op het doek gezet. Alle kinderen 
en leerkrachten hebben ook een respect 
armband gekregen. Die dragen we allemaal 
om ons te herinneren aan hoe belangrijk wij 
respect allemaal vinden. En als je het een 
keer vergeten bent, dan hoef je alleen maar 
te denken “hoe wil ik dat iemand tegen mij 
doet?”
Afsluitend hebben de kinderen koffie ge-
dronken met de wethouder. Zij weten nu 
wat de Gemeenteraad en een wethouder 
doet. Maar ook dat de wethouder getrouwd 
is, dat hij twee zoons heeft, wat zijn lieve-
lingseten en zijn lievelingskleur is.

Samen gezond ontbijten, iets drinken, 
praten en luisteren naar elkaar…. hoe 
doe je dat op een leuke, goede en gezel-
lige manier? Hoe ga je respectvol om met 
eten? Hoe vraag je aan je klasgenootje 
of je bijvoorbeeld de boter of kaas mag? 
Op woensdag 7 november hebben wij 
allemaal meegedaan aan het Nationaal 
Schoolontbijt 2018. Alle kinderen kre-
gen een gezond ontbijt en hebben ook 
geleerd waarom een gezonde start van 
de dag belangrijk is. Geweldig om te zien 
hoe in alle groepen gezellig en gezond 
samen werd ontbeten.

In de hal van onze school hangt een prachtig kunstwerk, dat is 
gemaakt door de leerlingen van de groepen 1 t/m 4. Zij hebben 
samengewerkt met alle leerlingen van hun eigen groep maar 
ook met de hele onderbouw. Het is een prachtige vier-seizoenen 
boom geworden.
De groepen 5 t/m 8 zitten boven in ons gebouw en zij hebben 
ook samen een kunstwerk gemaakt om de school te verfraaien. 
Deze hangt in de trapopgang naar de eerste verdieping. Ieder 
kind in de bovenbouw heeft een kubus gekleurd en tezamen vor-
men die een prachtig schilderij. Wat een talenten zitten er op de 
Bomansschool. Wij zijn trots op al onze kinderen!

Basisschool Bomans is een katholieke basisschool en daarbij 
hoort voor ons ook samen vieren. Dat doen we in de Advents-
tijd, met Kerstmis en met Pasen. Maar wij vieren ook samen bij 
andere gelegenheden. Bijvoorbeeld als een juf 25 jaar bij Ka-
tholiek Onderwijs Enschede werkt. De kinderen van groep 1-2-3 
zijn met een dubbeldekker naar de Lutte gegaan om hun juf van 
huis op te halen. Op school hebben alle groepen een optreden 
verzorgd voor juf Liane en voor alle andere kinderen. Wat een 
geweldig feest was dat. 

Week van respect

Met de hele school aan tafel!

Samen vieren

Kunstwerken in de Bomans

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.SVTT.NL

SchoorsteenvegenSchoorsteenvegen
EEN OUD AMBACHT MET DE NIEU WSTE TECHNIEK

Extra schoon 
en veilig vegen 
is een kunst!
Daarom werken wij alleen 
met de Rodtech Techniek. 
We vegen mechanisch van 
onderuit, waardoor wij niet 
meer bij u op het dak hoeven 
en wij uw schoorsteen met 
behulp van deze nieuwe 
techniek extra schoon 
kunnen maken.

Kijk voor een impressie op 
https://youtu.be/J0b1znrMz1Y

> Voorkom schoorsteenbrand

> Veegbewijs voor uw brandverzekering

> Altijd met camera-inspectie

Bel voor een afspraak 

T. 053 574 88 28

Wees goed voorbereid op de winter! 

Of mail naar 

info@svtt.nl

Uw vakman, Fred Koster

WINTERAANBIEDING 
Schoorsteenvegen

€50,-  incl. BTW *

Periode sept t/m dec. Wij berekenen geen voorrijkosten.

Inclusief GRATIS camera inspectie, zodat u zelf het 
resultaat kunt beoordelen. En dat is UNIEK IN NEDERLAND.

Nederlandse Schoorsteenveeg Bond

€60,- 

*

 

Ben van ‘t Mos - Haaksbergerstraat 858 - 7545 PG  Enschede
Tel: (053) 434 16 66 - www.benvanhetmos.nl

NAJAARSACTIES!

SERVICE   |   E IGEN WERKPLAATS   |   6  DAGEN PER WEEK GEOPEND  |   MAATWERK

BEKIJK ALLE NAJAARSACTIES OP ONZE SITE!

Heggenschaar
Vanaf € 99,-

Kettingzaag
Vanaf € 199,-

Bladblazer 
vanaf € 99,-
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Redactie Stroinkslander stelt zich aan u voor 
Vanaf november 2018 geeft uitgever BBproductions de 
nieuwe wijkkrant de Stroinkslander uit. De Stroinkslander, 
met daarin ook het Enschede Zuid Journaal, verschijnt 10x 
per jaar (niet in juli & augustus). In nauwe samenwerking 
met u, de bewoners, ondernemers en organisaties in de 
Stroinkslanden, de WWS, Wijkcentrum ’t Stroink en het 
Stroinkshuis, proberen we een zo informatief mogelijke 
krant voor de wijk te maken. De redactie bestaat uit Bert 
Bennink, Robert Frieser en Jet Broekstra. Hieronder stellen 
ze zich aan u voor.

Wie ben je? 
BB: Mijn naam is Bert Bennink, 52 jaar, geboren in Almelo, 
heb Bestuurskunde gestudeerd aan de UT, ben muzikant, 
event-organisator en uitgever en ik woon in Boekelo met 
echtgenote en onze twee jongens van 14 en 11 jaar. Heb 
daarvoor 10 jaar in Stroinkslanden gewoond. 
JB: Mijn naam is Jet Broekstra, 51 jaar, geboren in Zeven-
aar. Ik ben in 1987 naar Enschede gekomen om Bestuurs-
kunde te studeren maar ben uiteindelijk afgestudeerd aan 
de kunstacademie, de AKI. 
RF: Mijn naam is Robert Frieser, 54 jaar geleden in Duits-
land geboren, maar ben opgegroeid in Enschede Zuid 
en speelde vroeger daar waar de wijken Helmerhoek en 
Stroinkslanden ontstonden. Ik voel me dan ook zeer betrok-
ken bij Enschede Zuid. 

Wat doe je bij de krant? 
BB: Ik ben uitgever, hoofdredacteur en zakelijk leider van 
de Om De Hoek Gekeken, de Brinkpraat, het Enschede 
Zuid Journaal en de nieuwe wijkkrant de Stroinkslander. 
JB: Ik ben de vormgever van de Om De Hoek Gekeken, 
de Brinkpraat, het Enschede Zuid Journaal en de nieuwe 
wijkkrant de Stroinkslander.
RF: Ik verzorg interviews, een deel fotografie en een deel 
advertenties. 

Wanneer ben je bij de krant begonnen? 
BB: Begin vorig jaar ben ik bij de Om De Hoek Gekeken 
begonnen als eindredacteur en projectleider, in november 
2017 heb ik de krant overgenomen en nu zijn we al uitge-
breid met drie nieuwe kranten. 
JB: Begin vorig jaar ben ik bij de Om De Hoek Gekeken 
begonnen als dtp-er. Nu doe ik de vormgeving bij alle drie 

de kranten.
RF: Drie jaar geleden hebben we de Om De Hoek Geke-
ken overgenomen, de wijkkrant van de Helmerhoek. Toen 
gaven we al een krant uit, ‘Enschede Ooit’ met een bijbe-
horende Facebookgroep die nu zo’n 6.300 leden telt. Ook 
ben ik beheerder van de facebookgroep Nightlife Twente en 
‘Enschede, de verrassing van het Oosten’. 

Hoe ben je er terecht gekomen? 
BB: Mij werd gevraagd om te ondersteunen, in korte tijd 
werd mijn takenpakket uitgebreid tot waar het zich nu be-
vindt. 
JB: Er werd dringend iemand gezocht die kon dtp-en. Om-
dat Bert en ik op hetzelfde flexkantoor Hub Twente in het 
centrum van Enschede werken, was ik snel gevonden. 
RF: Om De Hoek Gekeken, dat al 30 jaar bestond, werd 
gemaakt door de heer Schuurman van Apotheek Helmer-
hoek. Maar op een bepaald moment was het niet meer te 
combineren met zijn werk en de wijkkrant heeft toen 1,5 jaar 
stilgelegen. Omdat bleek dat er behoefte was aan een wijk-
krant hebben we in overleg met de heer Kamphuis van de 
Albert Heijn, besloten om de krant nieuw leven in te blazen.
 
Wat vind je er leuk aan? 
BB: Teksten schrijven en corrigeren was altijd al mijn sterke 
punt, mijn wens om meer projecten te leiden en te onder-
nemen kan ik hier ook kwijt, daarbij heeft de krant een fijne, 
rustgevende regelmaat en om met zo’n wijkkrant echt iets te 
betekenen voor bewoners, organisaties en ondernemers in 
de wijken is werkelijk prachtig en dankbaar werk. 
JB: Al vanaf mijn vijftiende maak ik kranten. Ik heb ook een 
jaar of 10 op totaal drie reclamebureau’s gewerkt. 
RF: Mijn ambitie was altijd al om wijkkranten uit te geven, 
de krant heeft me dan ook zeer veel voldoening gegeven.
 
Wat doe je nog meer? 
BB: Als ZZP-er in mijn eigen bedrijf BBproductions orga-
niseer en coördineer ik, naast mijn uitgeversactiviteiten, 
een aantal popmuziek-evenementen zoals de Popronde 
Enschede en Almelo, Soundgardens Boekelo, ben ik pro-
grammeur op het D’ran festival, ben namens het Twents 
Gitaarfestival projectmanager voor het Europese samen-
werkingsverband EuroStrings, adviseur bij ArtEZ conserva-
torium en bestuurslid bij flexkantoor stichting Hub Twente in 
centrum Enschede. 
JB: Ik ben opgeleid tot beeldend kunstenaar en probeer 
mijn kunst bij de mensen te krijgen via dus de krant, flyers 
maar ook transformatiehuisjes en bijvoorbeeld een exposi-
tie over de geschiedenis van de Enschedese warenmarkt. 
Ook heb ik meegewerkt aan de documentaire over de Oude 
Markt in Enschede. Mijn liefde voor geschiedenis, kunst en 
kranten worden zo mooi gecombineerd. 
RF: Naast dat ik eigenaar ben van Management Three Me-
dia werk ik zo nu en dan voor Sony Music en doe soms wat 
mediawerk in camera- en filmreportages. 

Wat wil je nog graag bereiken? 
BB: Veel mooie projecten doen en ondersteunen voor en 
met gepassioneerde mensen. 
JB: De wereld een beetje mooier maken. 
RF: Veel mooie kranten maken. 

Robert Frieser Jet Broekstra Bert Bennink

ADRESSENLIJST

Vereniging Huurdersbelangen 
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 47612982

Winkelvereniging Stroinkslanden 
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220

Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460

Wijkagent (Stroinkhuis)
Nihat Kösk
Tel. 053 4757460

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

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

ADRESSENLIJST

Colofon
De wijkkrant verschijnt in principe elke 
tweede vrijdag van de maand, in een 
oplage van 5.000 stuks.

Uitgave: 
Uitgever en hoofdredactie:  
Bert Bennink, BBproductions,  
tel. 06 26 90 05 87

Interviews, fotografie en advertenties: 
 Robert Frieser, tel. 06 42 30 34 39

 
Vormgeving en meer:  Jet Broekstra 

Fotografie: o.a.  Johan Bruinsma, 
Frank Bruins, Robert Frieser, John 
Kuiper, Jet Broekstra 

Verspreiding en klachten betreffende 
verspreiding: 
Twente Huis aan Huis
Email: info@twentehuisaanhuis.nl
Telefoon: 074-3030271

Afhaalpunten wijkkranten:
Wijkcentrum ‘t Stroink, WC Stroinkslan-
den, Servicecentrum Zuid

Aanleveren kopij volgende krant:  
Uiterlijk woensdag 28 november 2018

De volgende krant verschijnt op:  
donderdag 14 december 2018

info@bbproductions.nl
www.stroinkslanden.nl

SVEN in Zuid
SVEN is een samenwerkingsverband 
tussen RadarUitvoering Oost en Partici-
pe, twee welzijnsorganisaties die elkaar 
aanvullen en versterken. Vanaf januari 
zijn wij vanuit SVEN werkzaam in twee 
stadsdelen, te weten in Zuid en West. 
Bij SVEN staat bewonersparticipatie en 
het ondersteunen bij het vergroten van 
de leefbaarheid, veiligheid en sociale 
cohesie in een buurt of wijk centraal. 
Meedoen, een bijdrage leveren aan de 
buurt/wijk/samenleving, van betekenis 
zijn, gemeenschapszin en je veilig voe-
len in de buurt, dat is waar de netwerk-
coaches van SVEN een bijdrage aan le-
veren. De netwerkcoaches zijn present 
in de wijk, zij zijn veelvuldig op straat, 
bij vindplaatsen in de wijk of bij mensen 
thuis. Zij signaleren, ondersteunen bij 

(het opzetten van) initiatieven en ver-
binden bewoners aan bewoners en aan 
organisaties. De gezichten van SVEN in 
Zuid zijn: Bertus Siemerink (Wesseler-
brink), Jeroen Wams (Stroinkslanden), 
Arife Nisli Alkan (Helmerhoek) en Jolan-
de van den Bergh (opzetten Wijkwijzers 
en ondersteunen van bestaande initia-
tieven). Voor vragen over SVEN of een 
vraag aan de netwerkcoach, mail: info@
svenenschede.nl

Zoekt u een activiteit of ondersteu-
ning in uw wijk? De Wijkwijzer wijst 
u de weg.
Heeft u een vraag of zoekt u een activi-
teit of ondersteuning in uw wijk? Bijvoor-
beeld omdat u graag andere mensen 
wilt ontmoeten? Of omdat u hulp nodig 

heeft bij het boodschappen doen of 
het bijhouden van uw administratie? Of 
heeft u een idee voor uw wijk of over hoe 
u zelf een steentje kan bijdragen? Wat 
uw vraag ook is, de Wijkwijzer helpt u bij 
het vinden van een passend antwoord. 
U kunt de Wijkwijzer digitaal vinden via 
www.wijkteamenschede.nl/wijkwijzer 
of u kunt langskomen bij de Wijkwijzer 
inlooppunten. Deze inlooppunten wor-
den dit jaar stapsgewijs ingericht in de 
stadsdelen, waarin inwoners en wel-
zijnswerkers samenwerken. De Wijkwij-
zers werken ook nauw samen met de 
Wijkteams Enschede. Ook zij kunnen u 
verder helpen met vragen of problemen 
waar u niet uitkomt. Telefonisch zijn de 
Wijkwijzer en Wijkteams Enschede te 
bereiken onder nummer 053-481 7900.

Samen Versterken van Enschede door Noaberschap, dat is waar SVEN voor staat

Gevonden op: http://www.stroinkslanden.nl/activiteiten-2.html 
Stichting DivA  
Diensten voor Anderen 
Organiseert wekelijks in het Het Stroink: 

 

Werken in de wijk: 
Wiko Dakkapellen

Voor Werken in de Wijk waren we deze 
maand in gesprek met Niels Beckers. Niels 
woont op Beekwoude en werkt bij Wiko 
dakkapellen. Niels woont heel prettig op de 
Beekwoude en vindt dat daar een goede 
samenhorigheid heerst. ‘In het begin heb 
je intensief contact via de app, naarmate 
mensen er komen wonen verwatert dit iets, 
maar het contact is nog steeds goed.’ 

Wiko Dakkapellen bestaat sinds 2000 en 
is begonnen met de samenwerking tussen 
Frans Koetsen en zijn broer. Dit hebben ze 
een aantal jaren samengedaan en na ver-
loop van tijd zijn hun wegen gescheiden. 
Frans is eigenlijk uit toeval de richting van 
dakkapellen uitgegaan, hij wou iets voor 
zichzelf doen en niet afhankelijk zijn van 
anderen. Het ironische is dat Frans eigenlijk 
aanvankelijk dakkapellen helemaal niet zo 
leuk vond. Hij had een paar keer dakkapel-
len gedaan maar hij vond het maar lastig. 
Maar hij wist wel dat hij niet voor anderen 
wou gaan werken. Hij komt uit een onder-

nemersgezin, zijn vader is altijd onderne-
mer geweest en die heeft weer broers en 
zussen die ook bezig zijn met ondernemen. 
Er is veel werk gedaan destijds toen ze nog 
in Hengelo zaten, en omdat de zaken zo 
goed gingen op de Stroinkslanden en Hel-
merhoek is Wiko het dichterbij Enschede 
gaan zoeken. De meeste dakkapellen in de 
Beekwoude zijn, afgezien van een paar, ge-
plaatst door Wiko. Ze hebben nog vier jaar 
in Boekelo gezeten, tot ze wat grond in En-
schede konden kopen. 

Als mensen richting de snelweg of Hengelo 
rijden dan zien ze op de Auke Vleerstraat 
het vernieuwde pand van Wiko Dakkapel-
len. De productiehal in het nieuwe gebouw 
is drie keer zo groot gemaakt, vanwege de 
groei van het bedrijf in de afgelopen jaren. 
Ook tijdens de crisis hebben ze continu een 
stijgende lijn gezien. Frans heeft vertrou-
wen in de toekomst en laat weten dat ze 
nog ieder jaar groeien. Wiko onderscheidt 
zichzelf kwaliteit, service en maatwerk, be-
trouwbaarheid en vooral door de focus op 
de dakkapellen. Wiko heeft een program-
ma waarbij ze bij de klant thuis de offerte 
samenstellen en gaan hier met de klant 
doorheen, dit gaat via een internetprogram-
ma en dat geeft klanten een fijn gevoel. Er 
werken rond de 20 mensen. Allemaal tim-
mermannen, vaklui met hart voor het werk 
wat ze verrichten. Wiko is ook een erkend 
leerbedrijf, jonge mensen komen er vaak 
terecht.

Nieuw: www.winkelcentrumhetstroink.nl 
Online actuele informatie over de herontwikkeling 
van winkelcentrum Het Stroink 

Op maandag 4 juni jl. heeft WP Retail Invest (WPRI), 
de eigenaar/ontwikkelaar van winkelcentrum Het 
Stroink, de speciale projectwebsite www.winkelcen-
trumhetstroink.nl gelanceerd, waar u alle informatie 
kunt vinden omtrent de herontwikkeling van het win-

kelcentrum “Het Stroink”.

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de plannen voor de 
renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum, de herinrichting van de 
openbare ruimte, de beoogde duurzaamheidsmaatregelen, het winkelaan-
bod en de planning. De website zal regelmatig worden aangevuld, zodat 
iedereen zich op de hoogte kan stellen van de laatste stand van zaken. Via 
een responsformulier kunt u bovendien vragen en opmerkingen insturen.

In Enschede Zuid is de tweede Wijkwijzer geopend. Iedere 
donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur bent u welkom in 
Het Stroinkshuis.

Heeft u een vraag of zoekt u een activiteit of ondersteuning 
in uw wijk? Bijvoorbeeld omdat u graag andere mensen wilt 
ontmoeten? Omdat u hulp nodig heeft bij het boodschappen 
doen of het bijhouden van uw administratie? Of heeft u een 
idee voor uw wijk of over hoe u zelf een steentje kan bijdra-
gen? In Enschede zijn veel activiteiten en voorzieningen die 
u daarbij kunnen helpen. 

In het Stroinkshuis staan 
enthousiaste vrijwilligers voor u 
klaar om u te helpen met vragen of problemen waar u niet 
uitkomt. Het wijkteam maakt ook onderdeel uit van de Wijk-
wijzer en is aanwezig van 9.00 tot 10.00 uur. Wat uw vraag 
ook is, Wijkwijzer helpt u bij het vinden van een passend 
antwoord. Iedere donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur 
bent u welkom in Het Stroinkshuis. U kunt de Wijkwijzer ook 
digitaal vinden via www.wijkteamenschede.nl/wijkwijzer 
Telefonisch zijn de Wijkwijzer en Wijkteams Enschede te 
bereiken onder nummer 053-481 7900.

Wijkwijzer in Stroinkshuis geopend
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