
De afgelopen maanden kon u in deze 
krant regelmatig lezen over de sponsor-
tocht Biking4Jim. Door de coronacrisis 
moest de fietstocht zelf worden uitge-
steld. Die staat nu voor april 2021 op 
de planning. Of dat ook gaat lukken met 
de dan geldende coronamaatregelen is 
nog even afwachten. 

De bus
Wat echter niet kon wachten, was de 
bus voor Jim. Met het geld dat al was 
ingezameld en met nog wat extra hulp 
kon er een mooie nieuwe bus worden 
aangeschaft. Dennis, de vader van Jim: 
“Ik voel me echt The King of the Road! 
We hebben echt de bus gekregen, die 

we het liefste wilden hebben. Dankzij 
een zorgpakket vanuit de WMO heb-
ben we de bus helemaal aan kunnen 
passen, zodat we er jaren mee vooruit 
kunnen.” “We kunnen nu gewoon als 
gezin erop uit. We kunnen op vakantie. 
Iedereen kan zitten en we hebben plek 
voor alle bagage. Zelfs fietsen kunnen 
mee,” vult Andrea, de moeder van Jim, 
enthousiast aan.  Dennis: “We zijn weer 
mobiel!” 
Dennis glimt van trots als hij over de 
bus vertelt. Zowel Dennis als Andrea 
zijn zichtbaar opgelucht dat het is ge-
lukt. Dennis: “We vonden het natuurlijk 
een geweldig idee van Nico. Maar of 
mensen ook mee willen helpen, is toch 
afwachten. We willen dan ook ieder-
een, die heeft geholpen heel hartelijk 
bedanken. We zijn jullie eeuwig dank-
baar!” Andrea: “Ik vind het heel lief dat 
mijn vader dit voor ons wil doen.” Ze 
geeft terwijl ze dit zegt haar vader Nico 
Dassen en schouderklop en knipoog. 
Nico is zichtbaar geroerd door de dank-
woorden en natuurlijk door de bus zelf.

De aanpassingen
In de bus is een rolstoellift gebouwd. 
Het lijkt op een soort vorkheftruck waar 
de rolstoel inhangt. Op die manier 
wordt Jim in de bus getild en kan hij vei-
lig naast zijn broer Kai zitten. Jim vindt 
het geweldig om in de bus te zitten en 
rond te rijden. 
Achterin de bus zijn bakken gebouwd 
waar allerlei materialen voor de ver-
zorging van Jim in worden bewaard. 
Andrea: “Als we onderweg zijn, moeten 
Jim kunnen verschonen. In de bakken 
zitten dus luiers, doekjes etc. Maar het 
belangrijkste is dat er een brancard in is 
gebouwd. Daardoor hebben we een vei-
lige en comfortabele werkplek. In wc’s 
zijn vaak wel klaptafels om een baby te 
verschonen, maar die zijn véél te klein 
voor Jim. En het is niet alleen onderweg 
handig. Zelfs in het ziekenhuis is geen 
passende plek om Jim te verschonen 
of zelfs maar aan te kleden na een on-
derzoek,” vertelt Andrea gefrustreerd. 
“Als we nu de achterdeuren open doen, 
kunnen we de brancard uitklappen. Er 
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Een Kersttrein in Stroinkslanden Samen Winter Warm

Het halletje van Edwin Polman in kerstsferen
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In de voortuin van de fa-
milie Spinmuis staat een 
winterlandschap met een 
kabelbaan en een spoor-
baan. Over het spoor rijdt 
een Coca-Colatrein met 
kerstmannen erop. Een 
onzichtbare conducteur 
roept: “All a’board!” Een 
fluitsignaal klinkt en de 
trein gaat rijden. Er klinkt 
kerstmuziek en zo af en 
toe hoor je kinderen kerst-
wensen uitspreken. “Ik 
heb deze trein van onze 
dochter gekregen. Onze 
kinderen hebben dit jaar 
speciale kerstboodschap-
pen ingesproken om me te 
verrassen,” vertelt Yvonne 
Spinmuis.
William Spinmuis vult en-
thousiast aan: “Kom vooral 
eens kijken. Daar staat het 
voor!”  

In juni hebben we u in deze 
krant kennis laten maken 
met Willam Spinmuis. Hij 

en zijn vrouw Yvonne hebben treinba-
nen in de tuin. Daar mogen kinderen 
meespelen. Hij helpt met een mobiele 
baan ook goede doelen om geld in te 
zamelen.  “Maar dit jaar kon dat van-
wege de coronacrisis allemaal niet. 
Daar baal ik van. Om nu toch iets 
met de treinen te kunnen doen, om 
mensen te vermaken en even ande-
re gedachten te geven heb ik nu toch 
een kersttrein in de voortuin gebouwd. 
Iedereen mag komen kijken, graag 
zelfs. Volgens mij is dat wel corona- 
proof als iedereen afstand houdt.  Het 
is tenslotte in de buitenlucht.”  

De trein rijdt van 1 t/m 20 december 
drie keer per week op woensdag-, za-
terdag- en zondagavond tot 20:00 uur
In de week voor Kerst rijdt de trein ie-
dere avond tot 20:00 uur.
Op Eerste en Tweede Kerstdag rijdt 
de trein van 12:00-20:00 uur.
Als het regent, rijdt de trein niet. Een 
beetje sneeuw is geen probleem. 

Adres: Braamlanden 114

“All A’Board!”

Donderdagavond 3 december vond 
in de wijk Stroinkslanden de actie 
Samen Winter Warm plaats. SVEN 
Wijk Welzijn (onderdeel Incluzio Uit-
voering), de gemeente Enschede en 
de partners in de wijk, sloegen de 
handen ineen voor wijkbewoners in 
Enschede West en Zuid. “We hebben 
voor deze actie speciale boekjes laten 
maken. In de boekjes wordt de actie 
uitgelegd en wordt verteld hoe men-
sen zich aan kunnen melden.  In de 
boekjes staat ook informatie over de 
mogelijkheden om met elkaar in con-
tact te blijven. Het gaat er bij deze 
actie tenslotte om dat buurtbewoners 
ondanks de coronacrisis met elkaar 
verbonden blijven. In Enschede Zuid 

Ik voel me echt The King of the Road!

2
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Samen kerstversiering maken in het Stronkshuis
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Stefan van den Aker 

Úw makelaar in de Stroinkslanden 

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES 

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

Vraag een gratis waardebepaling  
van uw woning aan! 

is ook een gordijnroede met gordijnen, 
zodat een soort kleedhokje ontstaat.” 
Voorheen zat Jim in een speciale kin-
derstoel in de auto. Dennis en Andrea 

moesten Jim daar in tillen. Dat was 
erg zwaar. Zeker nu Jim steeds groter 
wordt. Andrea: “We hadden één stoel 
en die was loodzwaar. Maar die moest 
regelmatig verplaatst worden van mijn 
auto naar die van Dennis of bijvoor-
beeld een taxi. Nu rijden we de rolstoel 
op de lift en huppakee Jim zit in de 
bus. Dat scheelt zo veel!” 

Jim
Roy, een goede vriend van Dennis en 
Andrea, kietelt Jim over zijn rug. Hij 
doet ook net alsof hij niest, waar Jim 
vrolijk om moet lachen. Jim zit op de 
eettafel met zijn rug naar Roy toe. And-
rea houdt Jim aan zijn handen vast. 
Regelmatig laat hij Jim zich achterover 
vallen en Roy vangt hem op, waarop 
Jim weer moet lachen. Roy: “Jim ver-
trouwt me wel zeg!” Even later kruipt 
Jim door de kamer. Hij kijkt naar de kat 

aan de andere kant van het raam. Als 
de kat even later binnen is, pakt Jim 
hem vast en gaat er uitgebreid mee 
knuffelen. Zo liggen ze samen bijna 10 
minuten. Andrea: “Jim kan nu even ‘zelf 
spelen’, omdat ik hem vanochtend veel 
aandacht heb gegeven. Maar dat doet 
hij niet lang. Hij vraagt constant mijn 
aandacht.” En inderdaad terwijl Jim en 
de kat samen languit liggen, zoekt hij 
met zijn ogen steeds zijn moeder op. 
Andrea: “Als het aan Jim ligt, zit hij de 
hele dag op mijn schoot met zijn mond 
tegen mijn wang. Dat knuffelen is fijn, 
maar kan natuurlijk niet constant. Dat 
is best moeilijk. Ik houd zielsveel van 
Jim en ik doe alles voor hem, maar de 
zorg voor Jim is ook zwaar. Het is vaak 
ook dubbel. Enkele maanden geleden 
is vastgesteld dat Jim ook epilepsie 
heeft. Dennis was vooral blij dat er dui-
delijkheid was. Ik had vooral zoiets van 

nóg meer erbij. En nóg meer medicij-
nen. Maar we merken dat de medicij-
nen helpen en dat is dan weer heel fijn. 

Sinds augustus heeft Jim een eigen 
rolstoel. We wisten dat dat zou gaan 
gebeuren, maar toch als je hem dan 
gaat passen, is dat wel erg confronte-
rend. Dat was heel emotioneel. Maar 
nu Jim hem heeft, is het goed. Jim 
vindt de rolstoel geweldig. Hij kan hem 
zelf sturen met zijn armen. Hij is veel 
vrijer. Al botst hij nog wel overal tegen 
aan. Maar of dat per ongeluk is…” 
Als de rolstoel even later in beeld komt, 
is Jim gelijk enthousiast. De rolstoel 
betekent dat hij naar buiten mag en 
dat wil hij wel. Andrea en Dennis laten 
buiten de bus zien. Jim gaat uiteraard 
even in de lift en in de bus. Andrea: “En 
dan gaan we nu even een rondje rij-
den, hè Jim!” 

Onze verslaggever kwam, bij de ac-
tie Samen Winter bij het Stroinkshuis, 
Edwin Polman tegen. Hij woont aan de 
Ahuislanden en heeft samen met zijn 
buren een pakket aangevraagd. Edwin: 
“Ik ben al een tijd bezig om het te re-
gelen. Zondag gaan we samen de boel 
versieren.” Onze verslaggever ging dus 
even een kijkje nemen. Edwin: We heb-
ben het halletje en de trapopgang in het 
flatgebouw helemaal in kerstsfeer ge-
bracht. Ik heb in maart een machine ge-
kocht waarmee ik stickers kan maken. 
Die stickers zitten nu op de ramen.” De 
kerstboom van het straatversierings-
pakket in combinatie met de stickers 
maken het reuzegezellig! En van bui-
tenaf is de versiering ook te zien.

De laatste maanden is het stil op ons 
Smileyveld. In de zomer hebben we ge-
lukkig wel wat activiteiten kunnen orga-
niseren. Maar bijvoorbeeld ons grootse 
Halloweenfeest kon op het laatste mo-
ment toch niet doorgaan. Het afgelo-
pen jaar was voor iedereen raar. We 
hopen dat we in 2021 snel weer leuke 
dingen kunnen organiseren. Komen jul-
lie allemaal weer lekker spelen als het 
allemaal weer mag? 

Het is dan misschien stil op het veld, 
maar wij, Geke en Frans van Triest, 
hebben niet stilgezeten. We willen u 
hieronder graag een update geven wat 
er momenteel speelt bij Smiley en wat 
onze plannen zijn voor de komende tijd.
Naast het runnen van de speluitleen 
voor kinderen, organiseren we ook bui-
tenactiviteiten voor jong en oud. We 
zijn ook constant bezig om de kwaliteit 
van het Smileyveld te vergroten. We 
willen van het terrein een mooie en 
duurzame plek maken waar een ieder 
gebruik van kan maken om er te spor-
ten, te spelen of te ontspannen. Uiter-
aard doen we dit samen met Marco 
Scheer, voorzitter van onze stichting 
Smiley, en onze vrijwilligers. 

Grote uitdagingen
Ieder jaar zijn we druk met het groen-
onderhoud en de wateroverlast. Waar 
mogelijk onderhouden wij het terrein. 
We proberen ervoor te zorgen dat het 
er netjes uitziet en dat er veilig ge-
speeld kan worden.
Maar door het wegvallen van de mees-
te groenvrijwilligers is er minder on-
derhoud gepleegd dan we hadden ge-
wild. Er is momenteel nog maar één 

vrijwilliger die een aantal ochtenden in 
de week het terrein en het groen on-
derhoudt. Zelf help ik (Frans) dan vaak 
mee zodat er minimaal speelveiligheid 
geboden kan worden.
De wateroverlast is een jaarlijks terug-
kerend probleem. Er is de afgelopen 
jaren al veel verbeterd, maar langs de 
rand aan de kant van de Hanenberglan-
den staat het terrein ieder jaar weer re-
gelmatig onder water. Prachtig als het 
vriest, want dan zou er een fantastische 
schaatsbaan ontstaan, maar dat ‘ge-
luk’ hebben wij helaas nog niet mogen 
meemaken.

Oplossingen
In gesprekken met stadsdeelbeheerder 
Jaap Beumer en wijkregisseur Just Boe-
ke hebben we gezamenlijk gezocht naar 
oplossingen. Gelukkig is het niet alleen 
bij praten gebleven. De problemen wor-
den nu ook daadwerkelijk aangepakt.
Sinds een aantal weken zijn een aantal 
mensen van Tactory, een onderdeel van 
Tactus, bezig bij Smiley voor het groen-
onderhoud. Er wordt hard gewerkt en 
de groenploeg zelf is best trots op hun 
prestatie. Bedoeling is dat Tactory in de 
komende maanden het groenonder-
houd voor haar rekening neemt, zodat 
het voor ons makkelijker wordt om het 
daarna weer zelf te onderhouden.
Voor het probleem van de waterover-
last is een prachtig plan ontstaan. Een 
plan dat volledig aansluit bij onze ja-
renlange wens voor een mooier Smiley. 
Ongeveer een derde van de huidige 
asfaltplaat wordt weggehaald. Daar-
voor in de plaats komt een ‘meande-
rende wadi’. Een slingerende geul met 
een waterafvoer. Daaromheen komen 

een aantal sport- en speelobjecten die 
het natuurlijk spelen voor jong en oud 
moeten bevorderen. Een aantal be-
staande attracties op die plek, zoals de 
skatebaan en het basketbalveld, krijgt 
een andere plek op het terrein.
Omdat deze verbeteringen al een be-
hoorlijke aanpassing van het terrein 
zijn, hebben we gelijk gekeken hoe het 
hele Smileyterrein aangepast zou kun-
nen worden. Een upgrade van het ter-
rein, een Smiley 2.0.

Stichting Enschedese Speeltuinen 
(SES)
Om een Smiley 2.0 te kunnen maken, 
hebben wij o.a. contact gezocht met de 
SES. Zij hebben veel kennis in huis op 
dat gebied.
Momenteel voeren wij ook goede ge-
sprekken met de SES over een nauwere 
samenwerking met de SES. Het taken-
pakket dat wij hebben wordt eigenlijk 
een beetje veel. Dus zijn we aan het be-
kijken of SES ons daarin kan ondersteu-
nen, zodat wij ons weer volledig met 
onze kerntaken kunnen bezighouden.

Smiley 2.0 realiseren
Gezamenlijk is nagedacht over herinde-
ling en herinrichting van het Smileyter-
rein en nu worden de eerste stappen 
gezet naar het realiseren daarvan. Een 
tekening van de opzet van dat plan is er 
nog niet. Die ligt nog op de tekentafel. 
Maar, er schijnen al diverse fondsen 
aangeschreven te zijn om de benodig-
de aanpassingen te kunnen bekostigen.

Een langgekoesterde wens van Smiley: 
het gebied op en rondom de speelheu-
vel naast de zeecontainers, het Robin’s 
Wood, aantrekkelijker maken door er 
speeltoestellen te plaatsen. We heb-
ben hiervoor in oktober een aanvraag 
gedaan voor bijdrage bij de WWS, de 
werkgroep wijkbudgetten Stroinkslan-
den. Die aanvraag is onder voorbe-
houd goedgekeurd door de WWS.  

Daarna volgde nog wel een bezwaar-
procedure.
Als Smiley investeren we er ook zelf 
geld in. Door de coronacrisis gingen 
de meeste activiteiten bij Smiley dit 
jaar niet door en dus is er nog geld in 
kas. Daarnaast gebruiken we ook de 
geldprijs van de Enschedese Vrijwilli-
gersprijs, die we vorig jaar hebben ge-
wonnen. Ook dat geld konden we he-
laas nog niet besteden, dus investeren 
wij dat nu in Robin’s Wood.
Het is nu nog even duimendraaien en 
hopen op een definitieve goedkeuring. 
Dan kan er misschien dit jaar al met 
het de aanpak van het speelbos gestart 
worden. 

Kortom
Door de coronacrisis werd een grote 
streep gehaald door onze activiteiten 
bij Smiley. Echt een flinke domper. Maar 
omdat wij daardoor wel onze zorgen en 
wensen beter konden bespreken met 
de gemeente Enschede is er nu wel een 
prachtig plan ontstaan. Een verbetering 
niet alleen voor Smiley, maar een aan-
winst voor de hele wijk Stroinkslanden. 
Daarmee gaat een van onze dromen in 
vervulling.

Column
Smiley Stroinkslanden

Op naar Smiley 2.0!

Smiley Stroinkslanden wenst iedereen fijne Feestdagen. Hopelijk tot snel in 2021!
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moesten 14.000 boekjes worden ver-
spreid. Daarvoor hebben we om hulp 
van buurtbewoners gevraagd. Die heb-
ben volop gereageerd en geholpen. 
Hierdoor kwamen de bezorgers met 
elkaar en met andere buurtbewoners in 
contact. Een eerste stap in het verbin-
den was daarmee al gezet,” vertelt Ber-
tus Siemerink van SVEN. “We hebben 
de boekjes bij iedereen bezorgd, ook 
als ze een Nee-Nee-sticker hadden. 
Onze warme boodschap is tenslotte 
voor iedereen!”

Soep en Kerststol
Op het plein voor het Stroinkshuis staan 
drie kraampjes opgesteld. Er draait 
kerstmuziek en de feestverlichting 
brandt. Achter de kraampjes staan vrij-
willigers. Echtpaar Henri en Ietje hoor-
de een oproep in de kerk om te komen 
helpen en dat wilden ze wel. Vrijwilliger 
Ria: “Ik las over deze actie en heb aan 
Jeroen Wams gevraagd of hij hulp no-
dig had. Nou dat hoefde ik geen twee 
keer te vragen! Ik doe nu de adminis-
tratie van de aanmeldingen. Mijn doch-
ter Nina helpt ook mee. Zij staat bij de 
puzzels.”
Buurtbewoners, die zich hebben aan-
gemeld, hebben allemaal een tijdsslot 
gekregen waarop ze langs mogen ko-
men. Daardoor wordt het bij het uit-
delen nooit druk en is er genoeg voor 
iedereen. Buurtbewoners krijgen soep 
en een kerststol. De soep is vers, want 
hij is ’s middags door de medewerkers 
van het Doe Mee Huis Stroinkslanden 
gemaakt. Lotte Sleebos, projectleider 
Meedoen bij M-Pact: “Vrijwilligers van 
het M-Pact Doe Mee Huis Stroinkslan-
den maken de soep voor acht uitdeello-
caties. We maken verschillende soorten 
soep, zodat de mensen kunnen kiezen 
wat ze lekker vinden. Alleen vandaag al 
hebben we 200 liter soep gekookt.” 

Een oudere bewoner komt soep en een 
kersstol halen. “Ik woon al sinds 1974 
hier in de wijk. Mijn kinderen gingen hier 
naar school.” Hij wijst naar OBS Het 
Stroink. “Ik vind deze actie uitstekend!”

Verrassing
De Jongbloed Foundation wilde ook 
graag een bijdrage aan deze actie leve-
ren. Ze hebben 1500 legpuzzels gedo-
neerd. Sigrid Binksma, Netwerkcoach 
bij SVEN Welzijn: “De Jongbloed Foun-
dation is altijd erg betrokken. Ze done-
ren altijd fysieke dingen, nooit geld. Dat 
is erg leuk.” Alle buurtbewoners krijgen 
dus ook nog een puzzel mee naar huis.

Straatversieringsactie
Buurtbewoners werden ook opgeroe-
pen om samen met hun buren de straat 
te gaan versieren. Ze konden daarvoor 
een gratis pakket krijgen. Bertus: “Het 
liep storm met aanmeldingen. Dat is su-
per, want dat betekent dat veel mensen 
met elkaar contact hebben gezocht. En 
dat is wat we wilden.” 
Buurtbewoner Edwin Polman heeft o.a. 
een kerstboom gekregen. “We hebben 
ons aangemeld voor deze actie. Met 
zo’n 30 huizen gaan we zondag ons 
stuk van de Ahuislanden versieren. Ge-
zellig samen met wat lekkers. Ik heb ook 
een kerststol gekregen voor bij het ver-
sieren.” De actie Samen Winter Warm 
loopt nog t/m 23 december.

- vervolg van pagina 1 -

Een praktijkvoorbeeld van de Samen 
Winter Warm straatversieringsactie
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U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-91

Bel voor een afspraak met: 
053 476 81 91

Geldig t/m di 5 januari 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*  Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

Geen 18, geen alcohol

BUBBEL WIJNEN
Marsigny Cremant de Bourgogne,  
Martini Prosecco, Freixenet Cava Brut, 
I Heart Bubbels of Cava Edition Limited
Fles 750 ml of 250 ml

25%
KORTING

GEROOKTE ZALM
Verpakking 200 gram

a4,49

399

CARPACCIO
Runder-, black angus, biologische,  
Oosterse stijl, zalm- of bietencarpaccio 
2 verpakkingen à 120-145 gram

2e
HALVE
PRIJS*

Contact: Stadsdeelmanagement Zuid via telefoonnummer 14053 of mail naar: stadsdeelmanagementzuid@enschede.nl  
Wijkregisseur Stroinkslanden: Just Boeke,  Wijkregisseur Wesselerbrink: Dennis de Heusden en Just Boeke,  Wijkregisseur Helmerhoek: Dennis de Heusden

Vergadering Stadsdeelcommissie Enschede Zuid 24 november jl
Voorzitter Marc Teutelink opent de digitale verga-
dering. Iedereen is aanwezig. Er is een volle agen-
da want er is veel te doen in Zuid. Zoals gewoon-
lijk begint de vergadering, na goedkeuring van het 
verslag van de vorige keer, met de aandachtspun-
ten- en toezeggingenlijst.
Wijkcentrum Helmerhoek
Timo Keuken, de stadsdeelmanager, vertelt dat het 
wijkcentrum dicht was en nu weer mondjesmaat 
open. Het overleg hoe verder ligt stil en gaat naar 
verwachting verder in het tweede kwartaal van 
2021. Zowel Margriet Visser van Enschede Anders 
als Annelies Futselaar van de SP vinden dit rijkelijk 
laat. Timo Keuken wil eerst gewone gesprekken 
voeren, niet digitaal. Dat lukt niet in coronatijd.
Onzelfstandige bewoning Hanenberglanden 
Omdat er meer overlast is dan alleen die door on-
zelfstandige bewoning wordt veroorzaakt, wordt de 
naam omgedoopt tot woonoverlast/onzelfstandige 
bewoning Hanenberglanden.
RIBW Broekheurneborg
Er wonen nu 37 mensen bij de RIBW Broekheur-
neborg. De rechtbank komt binnenkort met een 
datum voor de rechtszitting. Het overleg van de 
omgevingsbeheergroep in november ging helaas 
niet door aldus Keuken. 
Het Olifantenpad Dit ligt op dit moment bij de Om-
budsman. Wordt vervolgd.

Korte mededelingen
Eerst die van wethouder Arjan Kampman. 
• Over het cameratoezicht bij het afvalpunt Wes-
selerbrink kan de wethouder nog niks zeggen om-
dat er nog onderzoek bezig is naar allerlei regels 
daarover. Hij zegt toe dit op korte termijn te zullen 
uitleggen aan de raadsleden die hier meer over 
willen weten. 
• De wethouder spreekt zijn zorgen uit over alle 
incidenten in Zuid van de afgelopen tijd. Een plof-
kraak, een schietpartij, een ontploffing, een zelfdo-
ding, een steekincident. Er zit geen verband tus-
sen de incidenten. Er wordt nauw samengewerkt 
met politie, welzijnswerk, jongerenwerkers en wijk-
regisseurs. Ze zijn aanwezig en houden belrondes. 
• De stadsdeelregisseur van de Wesselerbrink, 
Zarina Dihal is tijdelijk teamleider stadsdeelbeheer 
Zuid/West geworden. Er is een vacature uitge-
schreven om het stadsdeelteam voor Zuid weer op 
sterkte te brengen. De twee overgebleven wijkre-
gisseurs, Dennis de Heusden en Just Boeke heb-
ben de taken van Zarina Dihal, tijdelijk, overgeno-
men.
Mededelingen van de wijkregisseur Dennis de 
Heusden. 
• De vlonders tussen Wesselerbrink en Het Bru-
nink worden aangepakt. De gladheid wordt bestre-
den en er komt een uitkijkpunt.
• Over de Hanenberglanden vertelt de wijkregis-
seur dat er een top 5 van overlastgevende adres-
sen is samengesteld en dat er gesprekken zijn met 
Pioneering en De Woonplaats over het opknappen 
van de hobbywoningen. Voordat er ingegrepen 
kan worden, moeten er veel feiten zijn gemeld. Er 
wordt samengewerkt tussen gemeente, politie en 
natuurlijk de commissie van wijkbewoners.
• Hij vertelt over de Winter Warm actie van SVEN. 
Daarover heeft u kunnen lezen in de vorige krant 
en u heeft een folder in de bus gekregen.

Wijkbudgetten
De wijkbudgetten van de Helmerhoek en Initiatief-
kracht (wijk overstijgende projecten) zijn allemaal 
uitgegeven. Stroinkslanden en Wesselerbrink heb-
ben een paar spaarverzoeken ingediend. Zij willen 

graag budget meenemen naar het volgende jaar. 
De spaarverzoeken moeten nog aan het college 
worden voorgelegd. 
Dennis de Heusden geeft het woord aan Frans 
en Geke van Triest van Smiley Stroinkslanden. Zij 
vertellen dat ze door de coronacrisis weinig heb-
ben kunnen organiseren. Ze zijn wel op de ach-
tergrond druk bezig geweest. In overleg met de 
gemeente wordt de wateroverlast de komende tijd 
aangepakt. Er komen ook andere veranderingen, 
zodat Smiley 2.0 steeds dichterbij komt. Daarover 
kunt u lezen in de Stroinkslander. Straks ook online 
te vinden. Of haal een exemplaar in het verbouwde 
Winkelcentrum Het Stroink.

Annelies Futselaar stelt de vraag hoe het staat met 
de plannen voor een gebouw. Marco Scheer, de 
voorzitter van de stichting Smiley Stroinkslanden 
vertelt dat er onderzoek is gedaan. De kosten om 
een gebouw te bouwen blijken dermate hoog dat 
dat geen haalbare kaart is. Voorzitter Marc Teute-
link nodigt de Smileymensen van harte uit de vol-
gende vergadering weer aan te schuiven.

Nieuws vanuit de wijkraden
Ronnie Stein van het Wijkplatform Helmerhoek 
begint met een bedankje voor de Tunnelwachters. 
Die bestaan nu een jaar en zorgen voor een iets 
veiliger gevoel in de wijk. Hij vraagt aandacht voor 
de hogere huur van het wijkcentrum. De eerste ge-
bruiker, de kaartclub, gaat per 12 januari ergens 
anders heen vanwege de hoge prijs. Wijkregisseur 
Dennis de Heusden gebruikt veel woorden om te 
zeggen dat het duurder is geworden en dat daar-
over gesproken is en naar gekeken wordt. Als ant-
woord op een vraag van Margriet Visser vertelt de 
wethouder dat het vastgoedbedrijf van de gemeen-
te kostendekkend moet werken. Het is een onder-
werp op stedelijk niveau. Wijkcentrum Helmerhoek 
zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen.
Ronnie Stein vertelt verder dat de inloopspreek-
uren prima lopen en dat er daadwerkelijk wijk-
bewoners worden geholpen. De actie vanuit het 
Wijkplatform om 15 mensen te verblijden met een 
kerstpakket loopt. Via de mail worden bewoners 
van de Helmerhoek aangedragen. Wordt vervolgd.

Rondvraag van de raadsleden.
Malkis Jajan van de VVD: De tunnelwacht Helmer-
hoek doet fantastisch werk. Nu het kouder wordt 

willen ze graag winterjassen met een logo erop. 
Kan de wethouder daarvoor zorgen. Kampman: 
heeft bijna dagelijks contact met de tunnelwacht 
maar kende deze vraag niet. Hij gaat er mee bezig.  
(Nieuwe ontwikkeling: de jassen zijn geregeld.) De 
wethouder vertelt dat er inmiddels hoge lichtmas-
ten zijn geplaatst aan weerzijden van de tunnels en 
dat er een schouw is geweest met diverse partijen 
waaronder de Universiteit Twente om een pilot te 
doen met slimme camera’s en een app.
 
Dan Margriet Visser over speeltuin ‘t Polböske. Ze 
vindt het behalve jammer ook kapitaalvernietiging 
om na 41 jaar deze speeltuin te sluiten. Het riekt 
naar een botte bezuiniging. Wethouder Kampman 
antwoordt dat het jaarlijkse onderhoud is uitgesteld 
om een onderzoek naar het bestaansrecht af te 
wachten. Er is blijkbaar al jaren te weinig behoefte 
aan een speeltuin op deze plek. Er zijn te weinig 
bezoekers. Ook zijn er andere plekken in de om-
geving waar de mensen heengaan. Dit bevestigt 
de SES, de Stichting Enschedese Speeltuinen. Er 
zouden nu te grote investeringen gedaan moeten 
worden om het Polböske open te houden. Omdat 
niet iedereen het er mee eens is, komt het onder-
werp de komende vergadering op de agenda. Dat 
betekent dat er meer tijd voor ingeruimd wordt en 
alle betrokken personen en organisaties aanwezig 
kunnen zijn.

Rienke Bijlstra van de PvdA vraagt hoe het gaat 
met de mensen in Zuid. Kampman: “Er zijn meer 
overlastmeldingen in vergelijking met dezelfde pe-
riode vorig jaar. Of er meer kinderen afwezig zijn 
op scholen is niks bekend. En er zijn geen coro-
nagerelateerde extra huurachterstanden. Wel bij 
bedrijven en ondernemers. In de meeste gevallen 
lukt het prima om tot maatwerkoplossingen te ko-
men.

Buurtbewoners van de Bentelobrink spreken 
in.
Er is veel overlast van junkies en dealers. Er was 
zelfs een explosie op de Bentelobrink. “Het wordt 
van kwaad tot erger. Wij voelen ons niet meer vei-
lig. We voelen ons niet altijd serieus genomen door 
de politie. Wat kan de gemeente hieraan doen?” 
Wethouder Kampman kan zich de gevoelens van 
onrust goed voorstellen: “Het zal je maar gebeu-
ren.” Het onderzoek n.a.v. de explosie loopt. Hij 
kan in deze openbare vergadering geen medede-
lingen doen over het lopende onderzoek van de 
politie. De insprekende bewoners vertellen dat er 
tijdens deze vergadering weer overlast was en wil-
len graag weten hoe lang een en ander gaat du-
ren. “Altijd liever gisteren dan morgen” vertelt de 
wethouder. Hij ziet de ernst van de situatie zeker 
in maar een wethouder kan niet zomaar iemand op 
straat zetten. Hij hoopt dat er zo snel mogelijk dui-
delijkheid komt maar hij moet de instanties eerst 
hun werk laten doen. De wethouder weet dat wijk-
regisseur Just Boeke er dagelijks mee bezig is en 
er zal worden teruggekoppeld naar de bewoners. 

Dan het agendapunt Rattenbestrijding. Meneer 
Posthumus van Twente Milieu geeft een presenta-
tie. Daarover later meer. 
Het volgende, belangrijke agendapunt: de over-
last in Zuid wordt in een apart artikel behandeld. U 
vindt dit artikel op pagina 5.

De normale geplande volgende vergadering van 
het stadsdeelmanagement Zuid is op 19 januari 
2021. 
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Donderdag 17 december zwaait peuterleidster Toos de Wolf na 33 jaar trou-
we dienst bij peuterspeelzaal ‘Het Speelkasteel’ af. Ze gaat met pensioen. In 
deze coronatijd is er helaas geen grootse receptie of afscheidsfeest. Daar-
om zetten we Toos graag hier in de krant even extra in het zonnetje. “Het 
mooiste van dit werk? Dat je er zoveel voor terug krijgt. De liefde van de 
kinderen is onvoorwaardelijk. Dat is het grootste goed. De kinderen ga ik 
dus ook het meeste missen. Hun echtheid en spontaniteit, maar vooral hun 
liefde!” 

Gewoon beginnen
Toos is één van de oprichters van peuterspeelzaal. “We zijn op 12 januari 
1987 begonnen. Ik zat toen in de oudercommissie van de Kennedyschool. 
Op die school waren ze bezig om te vernieuwen. Tijdens dat proces kwamen 
bijvoorbeeld ook ideeën voorbij om al bij peuters te beginnen met ‘school’. 
Dat vonden we eigenlijk wel een goed idee. We zijn daarom met een groepje 
enthousiaste ouders gewoon begonnen met een peuterspeelzaal. De eerste 
13 jaar waren we vrijwilligers. Ouders betaalden wel een bijdrage, zodat we 
de speelzaal konden opbouwen.”
Na die eerste 13 jaar is er veel veranderd. De speelzaal sloot zich aan bij 
Stichting Welzijn Zuid en later bij Humankind. Van daaruit werd geprofessio-
naliseerd. Toos en de andere medewerkers kregen bijvoorbeeld nascholing: 
de BOEP (BeroepsOpleiding Peuterspeelzaal). Vanuit de overheid kwamen 
nieuwe plannen. Zo werd de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ge-
introduceerd. Daardoor kregen peuterspeelzalen een belangrijke rol in het 
onderwijssysteem in Nederland. Alles werd veel meer gericht op het leren 
van de Nederlandse taal.

Maar ook in de samenleving veranderde veel. In Nederland kwamen steeds 
meer mensen met een niet-Nederlandse achtergrond wonen. Toos: “Ik ben 
zelf jarengeleden als kind met mijn ouders vanuit het westen in Wesseler-
brink komen wonen, omdat mijn vader toen een baan kreeg bij ITC. De Wes-
selerbrink werd toen nog maar net gebouwd. Dat was al wennen. De laatste 
jaren is de Wesselerbrink een multiculturele wijk geworden. Wij kregen ook 
Syrische kinderen op de speelzaal. Dat was in het begin best wennen. Voor 
beide partijen! Maar als ik eerlijk ben, ben ik alleen maar blij dat ik dit mee 
heb mogen maken. Het is een hele verrijking geweest. Ik heb veel meer be-
grip gekregen voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Ik heb 
ontzettend veel respect voor hen gekregen. Je moet het toch maar doen. Al-
les achterlaten en in een ander land met een totaal andere cultuur opnieuw 
beginnen.” 

Taal en zelfstandigheid
Op de peuterspeelzaal mogen kinderen natuurlijk spelen en met andere kin-
deren kennismaken. “Maar het is ook een voorbereiding op het naar school 
gaan en een hulpmiddel bij het opgroeien. Wij besteden véél aandacht aan 
zelfredzaamheid. De kinderen leren hier bijvoorbeeld hoe ze zelf hun jas 
aan moeten trekken of ze helpen bij het tafel dekken voor de lunch. In over-
leg met basisscholen hebben we ook onze werkwijze aangepast, zodat kin-
deren makkelijk van de speelzaal naar de basisschool kunnen doorstromen. 
Wij begroeten bijvoorbeeld ieder kind persoonlijk bij de deur net zoals dat op 
school bij de kleutergroepen gebeurt. Nu is dat door de coronacrisis lastig, 

maar toch.”
Ook is er veel aandacht voor taal. Kinderen krijgen op de peuterspeelzaal al 
veel taal aangeboden. Zeker als het Nederlands niet de moedertaal is. Toos: 
“De meningen over wat kinderen eerst moeten leren, veranderen steeds. 
Ik zie het liefst dat één van de ouders Nederlands spreekt met het kind en 
de ander de moedertaal. Dan leren ze beide talen en kunnen ze zowel in 
Nederland als met hun familie communiceren. We kregen jaren terug een 
Syrisch jongetje in de groep. Hij sprak keurig Nederlands. Ik had hem nog 
nooit iets anders horen spreken. Tot hij in de poppenhoek met een telefoon 
aan het spelen was. Toen sprak hij ineens Syrisch. Toen ik vroeg met wie hij 
belde, zei hij ‘met papa’. Dat is toch bijzonder!” 

Tot slot
Toos werkt met hart en ziel op de peuterspeelzaal. “Het is mijn passie, mijn 
kind. Het is vaak ook echt best pittig werk. Er komt mee bij kijken dan op de 
rand van de zandbak naar spelende kinderen kijken. Maar ik doe het met 
liefde en de liefde die ik terug krijg, maakt alles goed. Ik ben nog steeds trots 
als een kind zijn eerste Nederlandse woord zegt. Het kind staat bij mij op 
nummer 1! 

Het Speelkasteel is te vinden aan het Bijvank nummer 110. 

De laatste tijd is het regelmatig onrustig in Enschede 
Zuid. Wethouder Arjan Kampman spreekt tijdens de 
vergadering van de Stadsdeelcommissie Zuid op 24 
november zijn zorgen uit over alle incidenten in Zuid 
van de afgelopen tijd. Een plofkraak, een schietpar-
tij, een ontploffing, een zelfdoding, een steekincident. 
Veel bewoners ervaren regelmatig overlast van vuur-
werk. Daarnaast vinden er ook vernielingen plaats.  

Tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie 
Zuid op 24 november ging men met elkaar in gesprek 
over deze problemen en hoe ze op te lossen. Hieron-
der kunt u een verslag lezen van deze discussie.

“De aanleiding voor deze discussie is dat er de afge-
lopen tijd meerdere incidenten zijn geweest,” vertelt 
Joske Pothof, coördinator jeugd in Zuid. Er is sprake 
van een stijging van overlast in Zuid. Met name hang-
jeugd, lawaai, intimidatie, vernielingen, vuurwerk, etc. 
komen steeds vaker voor. Het gebeurt voornamelijk op 
de Posten, in het Wesselerbrinkpark en in Helmerhoek 
Zuid, maar ook op andere plekken. De groepsgrootte 
varieert, maar er is een groep met een vaste kern van 
10 jongeren, veelal tussen de 13 en 18 jaar. 
Er is een hele intensieve en structurele samenwerking 
met vaste partners zoals handhaving, politie, Alifa jon-
gerenwerk, het wijkteam leerplicht en het stadsdeel-
management. Bijna dagelijks, zo niet dagelijks wordt 
er met elkaar overlegd. De Wijkraad, het Wijkplatform, 
de Kinderboerderij en inwoners worden geïnformeerd. 

Jongerenwerk
Mario Delogu, jongerenwerker bij Alifa, vertelt dat hij 
contact heeft met de jongeren van het Wesselerbrink-

park en met die van de Posten. Hij kent ze al langer. 
Het blijkt erg lastig een gedragsverandering aan te 
leren. Ze willen eigenlijk niks anders dan een beetje 
hangen. Hij heeft van Sportaal een zaaltje gekregen 
en heeft ze daar nu wekelijks binnen. Daar wordt sport 
en spel voor èn met hen georganiseerd. 
Na het stuk in de Tubantia lijkt het iets rustiger te zijn 
geworden. Ook gesprekken met ouders helpen wel 
iets. Maar er zijn meer overlast gevende jongeren dan 
deze. Mario bouwt ook met hen een band op en merkt 
dat ze nu ook naar hem toekomen voor advies. Hij wil 
graag zo doorgaan. 

Randy Koetsier, jongerenwerker bij Alifa, vertelt over 
de groep op Helmerhoek Zuid. Een tijd geleden waren 
daar veel vernielingen. Door straatwerk toe te passen 
brengen ze de groep in kaart. Dat is lastig, omdat er 
meerdere kleinere groepjes zijn en die wisselen van 
samenstelling. Contact maken is daardoor lastiger. Het 
duurt daardoor langer om een gedragsverandering tot 
stand te brengen. 
Rick Waaijer is de jeugdagent van Enschede Zuid. Hij 
vertelt dat er zowel opvallend als onopvallend wordt 
gesurveilleerd. Er zijn huisbezoeken afgelegd, boetes 
uitgedeeld en proces verbalen opgemaakt. Ook zijn er 
zorgmeldingen gedaan bij ‘Veilig Thuis Twente’. Ran-
dy: “De overlast wordt minder en we gaan door met de 
acties. Namen en rugnummers worden zo bekend. De 
druk blijft op de ketel.”

Aanvullende activiteiten & maatregelen:
• Contact met het onderwijs zodat er ook daar aan-
dacht aan wordt besteed. 
• Gesprekken met kerken.
• Overleg met andere stadsdelen waar ook overlast is. 
• En alternatieve sancties. Joske Pothof noemt als 
voorbeeld dat jongeren, die een BSO hadden be-
smeurd ‘als straf’ een aantal dagen bij diezelfde BSO 
hebben moeten schoonmaken. Dat is erg leerzaam 
gebleken. 
• Voor de langere termijn willen ze een Jongerenbe-
raad Zuid oprichten, langdurige trajecten aanbieden, 
het naschoolse aanbod optimaliseren, gezamenlijke 
aanpak met de kerken opzetten en blijvend inzetten op 
voorlichting en preventie met ouder en kind.

Probleem van heel Enschede
Wethouder Arjan Kampman: “De politie heeft altijd 
meer te doen dan ze aankan. Het gaat vaak maar om 
een paar groepjes en natuurlijk niet om alle jeugd in 
Zuid. We zitten er dan ook goed bovenop. Die kinderen 
komen niet uit een ei, de ouders spelen een belang-
rijke rol. De parkeerplaats aan de Buurserstraat heeft 
de structurele aandacht van de politie, handhaving, 
jongerenwerkers en gemeente. Het blijft belangrijk dat 
mensen in de omgeving rare zaken blijven melden.” 
De wethouder ziet liever uitbreiding van jongerenwerk 
dan van handhaving. Door de coronacrisis zijn de cij-
fers gestegen aangaande jongerenoverlast. Er is wei-
nig voor jongeren te doen, dus gaan ze vaker de straat 
op. Kampman: “Ze verdrijven is dan ook geen doel. 

Er komt in Zuid ook criminaliteit en drugsoverlast voor. 
Zo lang daar mensen rijk van worden, zal dat er zijn. 
Dat is dus een probleem van heel Enschede. Als je dat 
verdrijft uit Zuid, duikt het elders in de stad weer op.” 

Ga niet staan filmen!
Bij de Lintveldebrink is een schietpartij geweest. De 
wethouder gaat een memo sturen naar de raadsleden 
en heeft ook de burgemeester gevraagd om hiervoor 
extra aandacht te hebben. 
Wethouder Kampman maakt zich boos over het feit 
dat er mensen hebben staan filmen bij een dode man 
die gevonden is in een auto. Hij gruwelt ervan: “Stel 
dat het een dierbare van je is en die zie je dan op deze 
manier op social media voorbijkomen!”

Vragen en antwoorden
Arjan Brouwer van DPI: “Zijn er rivaliserende groepen 
in Zuid?” Volgens de jongerenwerker niet. Meneer Ja-
jan van de VVD probeert te achterhalen of er ook mos-
lims bij de overlast gevende jongeren zijn. Van deze 
vraag raakt de wethouder zichtbaar van slag. En hij 
verwerpt deze vraag dan ook. Hij verwerpt ook de sug-
gestie van de heer Jajan voor camera’s en gebiedsver-
boden. Gebiedsverboden zijn bijna onmogelijk, omdat 
de jongeren meestal uit de wijk zelf komen. 

Mevrouw Visser relativeert door te zeggen dat jon-
gerenvraagstukken van alle tijden zijn. Mario geeft 
als antwoord dat hij al 15 jaar in Zuid werkt en eerder 
waren er wel 15 groepen en nu maar een. Door coro-
na zijn mensen ook minder tolerant. En irriteren zich 
sneller. Het is een wisselwerking. Hij nodigt iedereen 
uit om eens mee te gaan en zo voor zichzelf te kijken. 
Henri de Roode van de Christen Unie loopt ook al wat 
langer mee in Zuid en gelooft wel dat er minder jeugd 
is die overlast bezorgt maar ook wel dat het crimineler 
is. Hij zou graag cijfers zien om zijn gevoel te chec-
ken. Sarah Nijenhuis van het CDA vraagt om een extra 
bijeenkomst over deze problematiek. Liefst op zo kort 
mogelijke termijn.

Tot slot
Voorzitter van de vergadering Marc Teutelink vat een 
en ander samen en gaat op zeer korte termijn een ex-
tra bijeenkomst beleggen over het onderwerp overlast. 
Een keer per jaar is er een debat op stedelijk niveau 
maar dat is later en de problematiek in Zuid speelt nu. 

‘t Helmgras blijft tot nader bericht gesloten voor publiek. 

Nu het buiten ook guur is geworden qua weer zijn de deel-
nemers die door het jaar heen in de tuin werken ook naar 
binnen getrokken. De tuinmensen maken onder andere 
keramische tegeltjes in het Keramiekatelier. Er worden 
ook mooie nieuwe kaarsen in de vorm van een kerstboom 
gemaakt. Niet te koop dit jaar maar misschien kunnen we 
u inspireren om thuis zelf aan de slag te gaan. 

Er wordt ook opgeruimd. Zo is het brandhout binnen ge-
bracht om het droog te houden. En natuurlijk zijn er ech-
te tuinmensen die in deze periode stekjes planten voor 
het komende seizoen want ooit bent u weer welkom op ‘t 
Helmgras. Zo spoedig mogelijk hopen we.

‘t Helmgras: dicht maar 
niet verlaten

Peuterleidster Toos de Wolf zwaait af: “Het is mijn passie!”

Onrust in Enschede Zuid: hoe lossen we dat op?

Joske Pothof

Mario Delogu
Rick Waaijer

Vernieuwingen bij Alles-in-één-school De Zuidsprong
Een graffitikunstwerk siert sinds kort de gang tus-
sen het stuk waar de klassen zitten en het stuk met 
de andere voorzieningen. “De wijkraad gaf ons de 
mogelijkheid om een graffitikunstwerk voor onze 
school te bekostigen. Dat vonden we erg leuk. Ik 
ben daarom samen met vier kinderen uit groep 7 en 
8 bij de graffitiworkshop tijdens het openingsfeest 
van de Magneet geweest. Daar mochten de kinde-
ren zelf een kunstwerk maken. Daarna hebben ze 
een ontwerp voor de muur gemaakt. Kunstenaar 
Remy Hofman heeft dat ontwerp vervolgens ver-
taald naar het graffitikunstwerk op de muur,” vertelt 
directrice Ellen Rouwenhorst.

Nieuwe schoolpleinen
Het was een langgekoesterde wens van iedereen 
bij de Zuidsprong om de schoolpleinen leuker te 
maken. Maar ja, dat kost geld. “En dat hebben we 
als school niet zomaar,” legt Ellen Rouwenhorst uit. 
“We zijn als school verantwoordelijk voor al het on-
derhoud van de pleinen. Wij hebben er zelfs vier! 
Dat is een enorme klus. Dat is al lastig, maar als 
basisschool heb je daar eigenlijk geen geld voor. 
Mensen denken vaak dat de gemeente dat wel re-
gelt, maar dat is zeker niet zo.”

De leerlingenraad heeft zich de afgelopen twee 
jaar ingezet om de schoolpleinen toch te vernieu-
wen. Vergaderen, ontwerpen maken, wijkbudget 
aanvragen en ga zo maar door. Ze zijn zelfs een 
presentatie van de plannen in alle klassen gaan 
geven. En nu is het gelukt! Wij kunnen deze plan-
nen nu uitvoeren door een bijdrage die wij hebben 
gekregen van het Wijkbudget, het bestuur van 
stichting Consent en De Zuidsprong zelf (een groot 
deel komt uit het Ai1S budget van de gemeente). 
Op de schoolpleinen aan Het Riet en aan Het Lang 
zijn speeltoestellen geplaatst, bomen gepland en 
een picknicktafel geplaatst. Binnenkort komt er ook 
nog een hek om het voetbalveld, zodat de bal niet 
steeds de straat op rolt. 
Iedereen uit de buurt is welkom om na schooltijd op 
de pleinen te komen spelen. Ellen Rouwenhorst: 
“Overdag zijn de pleinen voor de schoolkinderen. 
Na 14:00u mag iedereen hier komen spelen. Graag 
zelfs! We zijn er voor de hele buurt. Dus kom eens 
kijken en lekker spelen!”

U vindt Alles-in-één-school De Zuidsprong aan het 
Lang 78. 

Alle mensen van 
het Helmgras  
wensen u hele fijne 
feestdagen en 
bedankt voor het 
afgelopen jaar!
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“Mijn moeder zei tegen mijn vader: 
Mir moet je iets vertellen.” Ik zat op 
de trap, huilend. Hij wist meteen dat 
ik zwanger was. Hij schreeuwde 
niet. Hij zei niks. Maar ik wist waar 
hij aan dacht: ik was 18 jaar oud, zijn 
enige dochter en hij dacht dat een 
kind mijn leven zou bederven. We 
gingen met z’n drieën in de woon-
kamer zitten. Hij zei tegen me: of je 
neemt een abortus, of je verlaat dit 
huis. Vanaf dat moment wist ik dat ik 
het volledig zelf zou moeten doen. Ik 
startte met het sparen van geld, elke 
maand als mijn loonstrook van de Al-
bert Heijn kwam. Ik wilde voorbereid 
zijn en spaarde voor kleertjes en an-
dere benodigdheden 
voor de baby. Maar ik 
had geen idee wat ik 
ging doen als de baby 
zou komen. Mijn va-
der sprak niet tegen 
me. We hadden geen 
oogcontact. Hele-
maal niets was er. Hij 
was nooit goed ge-
weest in het tonen van zijn emoties. 
Zijn moeder stierf toen hij zelf een 
baby was. Hij had geen gemakkelijk 
leven. Het leek alsof het hem alle-
maal weinig had gedaan, maar mijn 
moeder vertelde me dat hij zichzelf 
elke nacht in slaap huilde.
Na een paar weken begon hij wat 
bij te draaien. Hij wilde de foto van 
de eerste echo zien. Het was geen 
feestelijk moment, maar ik was blij 

dat hij geïnteresseerd leek. Op de 
dag van de keizersnede bezatte 
mijn vader zich. Hij werd behoorlijk 
dronken, terwijl hij eigenlijk nooit 
echt dronk. Mijn moeder keurde zijn 
gedrag af. 
Ik lag vijf dagen in het ziekenhuis 
nadat mijn zoontje werd geboren. 
Mijn vader kwam elke dag langs. Hij 
bracht eten mee en hield mijn zoon-
tje uren vast. Toen ik weer thuis-
kwam lag er een brief op mijn bed. 
Ik heb de brief nog maar twee keer 
gelezen want ik moet er te erg van 
huilen. Mijn vader biedt zijn excuses 
aan in de brief. En hij schreef ook 
dat het allemaal wel goed zou ko-

men met ons. 
Mijn zoon is acht jaar 
nu. En elke Vaderdag 
maakt hij iets voor 
Opapa. Die twee zijn 
onafscheidelijk. Ze 
spelen altijd samen. 
Mijn zoon geeft hem 
knuffels en kusjes en 
zegt hem dat hij van 

hem houdt. En mijn vader zegt het 
terug. Dat zijn de enige momenten 
waarop hij die woorden tegen über-
haupt iemand zegt. Voor mijn vader 
is dat niet gewoon, voor mijn zoon is 
het heel normaal om liefde te tonen. 
Het zit in hem. Hij geeft liefde zon-
der reden en zijn Opapa heeft geen 
keuze dan die liefde te accepteren. 

‘Mir’, bekend bij Alifa 

Column: Wijkverhalen

Van de redactie

Uitbreiding openingstijden 
Wijkwijzers in Zuid 

Kerst met weinig visite dit jaar. Of zelfs 
een online kerst? Voor veel mensen 
zou dat al mooi zijn. Denk dus alstu-
blieft aan uw medemens de komen-
de tijd. De eenzame buurvrouw of de 
eenzame meneer van iets verderop. 
Daar kunt u vast weleens een praatje 
mee maken. Of boodschappen voor 
doen. Doe die boodschappen dan 
vooral lokaal dan steunt u ook de on-
dernemer die het hard nodig heeft. 
Houdt u alstublieft aan de regels, blijf 
gezond en veel leesplezier met de 
krant speciaal voor Enschede Zuid.

Om op Ontmoetingspark Enschede Zuid alles in goede banen te leiden, zijn 
meerdere mensen nodig. We hebben u al eens kennis laten maken met 
bijvoorbeeld Ontmoetingsclustermanager Martijn Koop en begeleiders van 
Thuis@Victoria. Deze maand willen we u graag meer vertellen over een an-
dere onmisbare spin in ons web: Erik van der Veen.

“Als ik ’s ochtends op het park kom, zoek ik alle medewerkers op. Of ze nu 
vrijwilliger zijn of stagiair, maakt niet uit. Iedereen is gelijk. Ik begeleid de 
onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden op het terrein. Ik verdeel dus 
de taken voor die ochtend. Sommige medewerkers zijn al zo doorgewinterd 
dat ze zelf al weten wat ze moeten doen. Ik ga zelf ook aan de slag en kijk 
regelmatig of het goed gaat.” 
Erik is zelf al jaren vrijwilliger bij Victoria en nu dus ook op het Ontmoetings-
park. “Ik probeer me nuttig te maken en om te doen wat ik leuk vind. Mijn 
werk hier is dus ideaal. Ik vind ook dat een vereniging een sociale functie 
heeft naar de buurt. We kunnen mensen hier een kans geven om ook aan 
de maatschappij deel te nemen. Dat is belangrijk.”

Luisterend oor
Erik vertelt verder: “Ik help onze mensen ook op sociaal vlak. Sommigen vin-
den het bijvoorbeeld lastig om brieven van de gemeente te lezen. Dat doen 
we dan samen. Vervolgens kijken we wat er moet gebeuren en zetten dan 
samen die stappen. Maar ook bellen met andere instellingen of bijvoorbeeld 
de huisarts is soms lastig. Daar help ik dan ook bij. Ik ga ook wel eens mee 
naar afspraken  bij een wijkcoach of de gemeente. Gewoon als steuntje in de 
rug. Na een eerste afspraak kunnen ze het vaak daarna al wel zelf. 
Andere keren willen mensen alleen maar vertellen over de thuissituatie. Wil-
len ze gewoon even tegen iemand aanpraten. Dat kan ook en daar maak 
ik tijd voor. Maar dat doe ik niet alleen. Ze kunnen ook altijd bij Martijn en 
bijvoorbeeld onze stagiaire Maatschappelijk Werk terecht.”

Manusje van alles
Erik doet naast het aansturen van medewerkers en een luisterend oor bie-
den nog veel meer. Hij verleent regelmatig hand- en spandiensten bij bij-
voorbeeld de keepersuniversity van Michel Veurink. Hij houdt contact met de 
vrijwilligers die ’s avonds in het ballenhok werken en regelt alle bestellingen 
voor Thuis@ en voor de schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Erik: 
“Geen idee hoe ik mijn werk moet noemen. Maar ik vind het leuk. Ik wil ieder-
een een kans geven. Mensen met elkaar in contact brengen en nog plezier 
hebben ook. En dat lukt hier prima!” 

Heeft u een vraag voor Erik? Of wilt u meer weten over werken op Ontmoe-
tingspark Enschede Zuid? Loop dan eens binnen of neem contact op via 
e-mail: ontmoetingsclustermanager@victoria28.nl of tel: 06-20950429.

Even voorstellen: Erik van der Veen

Vanaf nu krijgen de Wijkwijzers in Zuid er een inloopspreekuur bij. 
De openingstijden zijn dan:

Wijkcentrum de Magneet, Hertmebrink 1 
Maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
Woensdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur

Het Stroinkshuis, Het  Stroink 64 
Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
Hulp bij uiteenlopende vragen 
U kunt bij de Wijkwijzer inlooppunten terecht met uiteenlopende vragen. Van 
hulp bij het invullen van lastige formulieren tot het vinden van bepaalde ac-
tiviteiten in de wijk. De vrijwilligers van de Wijkwijzers hebben allemaal een 
training gevolgd, zodat zij u goed kunnen helpen bij het vinden van passen-
de ondersteuning. Zij werken hierbij nauw samen met wijkwelzijnswerkers 
en Wijkteams Enschede. 

Kijk voor meer informatie op 
www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer 

Dit jaar zou namens de gemeenteraadsfractie van 
de PvdA voor de 22ste keer de Jan Schaeferprijs 
worden uitgereikt. De prijs is voor mensen die de 
handen uit de mouwen hebben gestoken en een bij-
zonder initiatief hebben genomen dat een zichtbare 
of tastbare verbetering oplevert voor het leefklimaat 
in onze stad.

De coronacrisis zorgt er echter voor dat we in de 
zomer besloten hebben de prijs dit jaar een ander 
karakter te geven. Corona heeft voor ontzettend 
veel ellende en narigheid gezorgd, maar het heeft 
ook laten zien dat de meeste mensen deugen en 
extra naar elkaar omkijken. Inwoners laten massaal 
zien dat ze om elkaar geven en bereid zijn te delen. 
Van kinderen die tekeningen maken voor ouderen 
tot ouderen die online voorlezen aan kinderen.

Gelukkig hebben veel inwoners gehoor gegeven 
aan onze oproep om mensen te nomineren voor 
deze bijzondere editie. We hebben ontzettend veel 
aanmeldingen gehad, dank daarvoor! De onafhan-
kelijke jury (bestaande uit Janke Smit, Wim Jansen 
Lorkeers en Cevdet Ornek) heeft 22 Enschedeërs 
uitgeroepen tot winnaars van deze speciale corona 
editie. 

Helaas kunnen we niet bij elkaar komen om dit te 
vieren. Het liefst hadden we alle winnaars en geno-
mineerden uitgenodigd voor een feestelijke bijeen-
komst, zodat we iedereen in het zonnetje hadden 
kunnen zetten. 
Daarom hebben we het dit jaar anders gedaan: wij 
hebben de taart, bloemen, oorkonde en persoonlij-

ke herinnering naar de mensen thuis gebracht, na-
tuurlijk met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
In Enschede Zuid zijn maar liefst vier winnaars! Die 
zetten we hier in de krant graag even in het zonne-
tje.

Doe Mee Huis Stroinkslanden:
Hier werken vrijwilligers die zelf tot de minima be-
horen, maar zich in deze moeilijke coronatijd belan-
geloos en keihard hebben ingezet voor kwetsbare 
inwoners. Enkele voorbeelden hiervan: bezorgen 
van ruim 3000 poststukken van Hartenpost voor 
eenzame ouderen bij de Posten en Liberein. Ook 
het verspreiden van Hart-onder-de-riempakketten 
voor gezinnen, ouderen en andere kwetsbare doel-
groepen.

Noman Gouriye
PvdA: Noman zorgt er met veel toewijding als gast-
heer binnen De Magneet voor dat alles er dagelijks 
goed uitziet. Hij zorgt dat iedere bezoeker van alle 
gemakken wordt voorzien.
Noman: “Ik vind het heel leuk dat ik deze prijs heb 
gewonnen. Vooral voor de Magneet! Ik was ver-
baasd dat mijn naam op het certificaat stond. Maar 
wethouder Arjan Kampman en Timo Keuken zeiden 
dat veel mensen mij hadden genoemd. Ze vonden 
dat ik deze prijs verdien. Aan iedereen bedankt! Ik 
ben heel blij dat ik hier mag werken. Als ik iedere 
dag één persoon kan helpen, ben ik blij!”

Huub Filart 
In 2019 heeft Huub Filart het iniatief genomen om 
een tunnelwacht op te zetten in Helmerhoek. Na 

een reeks overvallen besloot hij samen met bezorg-
de bewoners iets tegen het geweld te doen door 
samen te surveilleren bij de tunnel. Huub: “Samen 
staan we sterk!”
 
Speeltuin Tuindorp 
PvdA: “Sinds twee jaar heeft u een enthousiast 
nieuw bestuur. Samen met de beheerder en vrijwil-
ligers heeft u de speeltuin een nieuw elan gegeven. 
De binnenkant van het gebouw heeft een enorme 
opknapbeurt gehad en het gebouw is nu een gast-
vrije ontvangstruimte voor verschillende groepen. 
Voor de kinderen worden verschillende activiteiten 
georganiseerd en in de vakantie zijn er extra acti-
viteiten. Onze jury heeft besloten u als een van de 
winnaars voor te dragen. Van harte gefeliciteerd!”

Vier winnaars van de Jan Schaeferprijs in Enschede Zuid 

Bij de WeL Erve ’t Leppink kun je 
deze maand leuke kerstartikelen 
kopen. Er is van alles te koop: van 
houten kerstkaarten tot sneeuwpop-
jes voor in de kerstboom of van een 
kerstster tot een houten sierorna-
ment.
Medewerker Murat leidt uw redac-
teur graag even rond. “Normaal 
hebben we een kerstmarkt. Dan ver-
kopen we allemaal spullen en staan 
we in een kraam. Dat is leuk. Nu kan 
dat niet. Dat vonden we erg jammer. 
Dus hebben we hier een winkel ge-
maakt. Dan kunnen we wel onze 
spullen verkopen. We maken hier al-
les zelf. Ik verkoop de dingen. Van-
daag heb ik twee klanten gehad.”

In een hoek in de boerderij staan al-
tijd allerlei artikelen, die de cliënten 
van de WeL hebben gemaakt. Een 
begeleider: “Van deze hoek hebben 
we nu een winkeltje gemaakt. Zo 
kunnen de cliënten toch hun pro-
ducten verkopen en hebben we een 
klein beetje contact. Via het raam 
kunnen mensen doorgeven wat ze 
willen kopen, zoals bijvoorbeeld bij 
McDonald’s. De cliënten nemen 

dan het geld in ontvangst, pakken 
de artikelen in en geven ze aan de 
klant. De artikelen zijn allemaal hier 
gemaakt op de WeL. Zo’n houten 
sneeuwpop wordt door wel drie cli-
enten samen gemaakt. De eerste 
maakt de houten vorm, de tweede 
beschildert hem en de derde maakt 
de versiering af. Echt teamwork dus. 
We zorgen ook dat het kwalitatief 
goede producten zijn.” En inderdaad 
de kerstversiering ziet eruit zoals de 
producten in een tuincentrum. 

Wilt u ook leuke originele versiering 
in huis? Of zoekt u een mooi hand-
gemaakt cadeau? Kom dan eens 
langs bij de tijdelijke kerstwinkel. De 
winkel is dagelijks open van 10:00-
12:00 uur en van 13:00-14:30 uur. 
Volg de bordjes naar het bestel-
raam. Op onderstaande foto’s en op 
Facebook kunt u de producten zien 
en alvast een keuze maken. Zorg 
wel voor contact geld, want u kunt 
niet pinnen.
Let op! Op=op. Alle artikelen zijn 
uniek en handgemaakt. Van de 
meeste artikelen zijn daarom slechts 
enkele exemplaren beschikbaar. 

Kerstverkoop bij Stichting JP van den Bent bij Erve Leppink, Geessinkbraakweg 23
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De ZONNE-WENS: wat kunnen we nog WEL?

Elke donderdag Aqua Zwanger Beveiliging opschroeven of 
samenwerken?

Het is alweer december. 2020 is bijna 
voorbij. Tijd om als bestuur terug te 
kijken op het afgelopen jaar en om al-
vast vooruit te blikken op 2021. Want 
ondanks alle onzekerheid en de coron-
acrisis blijven we mensen met elkaar 
verbinden en waar het kan blijven we 
ook voetballen.

Coronacrisis
Sinds maart gaat alles anders. Na de 
eerste gedeeltelijke lock-down konden 
we weer beginnen, kon de kantine weer 
open. Er kon zelfs een koor komen re-
peteren op onze tribune. Maar sinds 

oktober liggen de meeste activiteiten 
weer stil. Onze jeugd kan wel met wat 
aanpassingen trainen. Maar alle com-
petities liggen stil. De senioren mogen 
sinds maart al niet meer (samen) voet-
ballen. Samen voetballen gaat niet al-
leen om het spel en de beweging, maar 
zeker ook om het samen bier drinken 
na afloop. Die sociale contacten wor-
den nu ook heel erg gemist.
We willen hier ook gelijk aandacht vra-
gen voor onze vrijwilligers. Die zijn on-
danks alles keihard door blijven werken. 
Dat heeft de vereniging erg geholpen 
tijdens deze crisis. Iedereen bedankt! 

Voetbal Technisch Beleidsplan 
Door de coronacrisis hebben we wel de 
tijd gehad om ons beleidsplan en onze 
protocollen op te zetten en uit te wer-
ken. Hierdoor kunnen we als vereniging 
beter gaan functioneren. En dat mer-
ken we nu al!  Door het nieuwe Voetbal 
Technisch Beleidsplan (VTB) gaan de 
trainingen veel beter. Er is voldoende 
ruimte voor iedereen en er zijn voldoen-

de mensen aanwezig. Iedereen weet 
wat hij/zij kan verwachten en wat er 
gedaan moet worden. We merken dat 
het VTB ook nieuwe spelers èn trainers 
aantrekt. Mensen willen erbij horen. 
Wat willen we nog meer?!
Als bestuur hebben we onlangs ook 
een vertrouwenspersoon aangesteld. 
Meer informatie daarover vindt u op 
onze website.

Verenigen betekent verbinden
Zoals onze voorzitter Gerard Tenniglo 
zegt: “In de kern zijn we een voetbal-
vereniging. Maar daarom heen willen 
we de wijk en iedereen betrekken. We 
zijn een omnivereniging waar iedereen 
zich thuis voelt.” Wij zijn onderdeel van 
Ontmoetingspark Enschede Zuid en 
willen graag mensen met elkaar verbin-
den. We zijn dan ook blij dat Noaber-
schap en het Repaircafé Helmerhoek 
bij ons een plek hebben gevonden en 
we willen graag met nog meer mensen 
samenwerken.
De gemeente is bezig om voetbalver-

enigingen te clusteren. De komende 
jaren mogen we dus andere verenigin-
gen op ons terrein verwelkomen. Daar-
naast gaat er ook nieuwbouw komen. 
Het clubgebouw en de kleedkamers ko-
men samen met andere voorzieningen 
in een nieuw complex. Hoe het precies 
gaat worden, weten we nu nog niet. 
Maar de eerste stappen zijn gezet!

2021?
Zodra het kan, zullen we weer open 
gaan. We zien graag de ouders weer 
langs het veld staan. Misschien kunnen 
we in mei alsnog het oliebollentoernooi 
houden? In 2021 gaan we inhalen. We 
gaan zorgen dat we weer samen kun-
nen zijn, samen kunnen voetballen, sa-
men kunnen biljarten of samen dingen 
kunnen repareren. Hoe dan ook gaan 
we elkaar weer ontmoeten èn een bier-
tje doen!

Als bestuur van v.v. Victoria ’28 wensen 
we iedereen fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar! Tot in 2021! 

Onder de deelnemers van Zonne-
bloem Enschede Zuid is deze maand 

een enquête gehouden. We hebben 
de deelnemers gevraagd aan welke 

alternatieve activiteiten zij de voor-
keur geven. Normaal gesproken 
is het bij uitstek des Zonnebloems 
om samenkomsten te organiseren, 
gezelligheid en sociale interacties 
staan hierbij voorop. Omdat dit nu 
gewoon even niet kan vanwege de 
corona-maatregelen willen we kijken 
of we op een andere manier meer 
individuele aandacht aan onze deel-
nemers van de Zonnebloem kunnen 
schenken. We willen graag individue-
le wensen in vervulling laten gaan, zo 
hebben we de ZONNE-wens geïntro-
duceerd. De komende maanden gaan 
wij deze wensen zoveel als mogelijk 
invullen, zo vinden veel deelnemers 
een individueel uitje ook prachtig, bij-
voorbeeld de Salland-route rijden of 
een rondrit langs bekende locaties 
van vroeger, of een rondrit langs de 
kerstversieringen in de wijk. We kun-
nen ook mensen een virtuele rondlei-
ding bezorgen, bijvoorbeeld door de 
Keukenhof of door een museum. Of 
iemand een online muziekvoorstel-

ling laten bijwonen. Als iemand geen 
computer of tablet heeft dan zorgen 
we dat die er komt voor een beperk-
te periode, zo nodig met iemand die 
uitleg geeft of meehelpt. Hiervoor 
werken we ook samen met onder an-
dere de Rotaryclub Enschede Zuid. 
Natuurlijk zorgen we ook voor een 
leuke attentie tijdens de feestdagen, 
de vrijwilligers zijn alweer druk in de 
weer om allerlei materialen te verza-
melen. Laten we nadrukkelijk naar 
de mogelijkheden kijken! We denken 
aan onze medemens, samen zijn we 
sterk!

Wilt u ook donateur, vrijwilliger of 
gast/ deelnemer worden van de Zon-
nebloem Enschede Zuid? Neem con-
tact op met Coby van Os g.a.vanos@
home.nl 053 477 30 91

Fijne feestdagen en blijf gezond! 

Desire Jansen, Zonnebloem Ensche-
de Zuid 

Zwanger zijn is een heel bijzondere 
tijd, ook ten tijde van corona. Tijdens 
de zwangerschap verandert er veel in 
het lichaam, waardoor dagelijkse han-
delingen niet altijd meer zo vanzelf-
sprekend zijn. Bewegen wordt vaak 
anders. Gelukkig zijn groepslessen nu 
toegestaan en kunnen zwangere da-
mes veilig in het water bewegen. 
Elke donderdagavond biedt Sportaal 
de mogelijkheid om in Aquadrome 
deel te nemen aan de groepsles Aqua 
Zwanger. Het voordeel van bewegen 
in het water is dat je lichaam door de 
opwaartse kracht minder wordt belast. 
Knieën, heupen, bekken en rug kun je 

gemakkelijker bewegen in het warme 
water. Deelnemers kunnen de inten-
siteit van de oefeningen zelf bepalen. 
Als je in het eerste trimester bent kan 
je vaak intensiever sporten dan als je 
in het laatste trimester bent. 

Groepslessen voor jong en oud
Ook als je niet zwanger bent kunt jij bij 
Sportaal terecht om in het water een 
work-out te doen. Aqua Vitaal zijn les-
sen waarin samen bewegen belang-
rijk is. De intensiviteit is iets lager en 
gezelligheid is ook belangrijk. Aqua 
Sport zijn intensieve sportlessen. In 
drie kwartier wordt je uitgedaagd het 
beste uit je zelf te halen. En voor de 
allerjongsten is er Aqua Mini, waarin 
ouder en kind samen het water ont-
dekken. 
Alle lessen voldoen aan de RIVM 
maatregelen. Koop in verband met 
beperkte capaciteit en registratie van 
deelnemers je ticket online op 
www.sportaal.nl/tickets.

Kijk voor meer informatie op:
www.sportaal.nl/zwemmen

Gerard Tenniglo, voorzitter van v.v. 
Victoria ’28: “De laatste tijd komen 
op steeds meer plekken in Zuid ver-
nielingen voor. Ook bij ons op het ter-
rein gaat het vaak mis. We hebben 
daarom besloten om te investeren in 
beveiligingscamera’s. Tijdens deze 
coronacrisis valt investeren niet mee, 
maar we moeten wel. Door de came-
ra’s kunnen we de veiligheid op ons 
complex naar een hoge niveau tillen.”

Een deel van de problemen ontstaan 
door jongeren die rondhangen en din-
gen gaan slopen. Eugene Haasewin-
kel, penningmeester bij Victoria ’28 
baalt ervan. “Ik ben eigenlijk wel be-
nieuwd wat er bij die jongeren speelt. 
Ik kan me best voorstellen dat ze zich 
bijvoorbeeld vervelen. Ik ging vroeger 
in Haaksbergen naar een jeugdhonk. 
Lekker samen hangen op de bank. 
Maar dat soort plekken zijn er niet 
meer. Door de coronacrisis is ook nog 
eens veel afgelast. 

We willen daarom graag meedenken 
met die jongeren. Wat zouden ze wil-
len? Kunnen wij iets voor ze beteke-
nen? We kunnen bijvoorbeeld op vrij-
dagavond de lampen aan doen, zodat 
ze samen kunnen voetballen. Ik be-
taal liever de stroomrekening dan een 
nieuwe dug-out, omdat die weer eens 
gesloopt is. Als we samenwerken, is 
er ook minder overlast in de wijk. Dat 
is toch voor iedereen fijner?” 

Gerard: “We werken sowieso al sa-
men met jongerenwerkers van Alifa en 
de wijkagent om problemen te voorko-
men of op te lossen. Maar we horen 
graag wat de jongeren zelf willen. 
Misschien kunnen we zelfs spelcom-
puters regelen waar ze op woensdag-
middagen op de tribune mee kunnen 
spelen… Loop eens binnen. Iedereen 
is bij ons welkom als ze de boel maar 
niet vernielen.”

We zijn een vereniging waar iedereen zich thuis voelt

Bel (053) 431 23 89   www.vredehof.nl

“Een goed verzorgde
uitvaart waar u met
een goed gevoel
op terug kunt kijken.
Daar staan we voor.”

Pedro Swier

www.fysiotherapiewesselerbrink.nl    053 - 4780470

Welkom in onze moderne praktijk,  gevestigd in het Gezondheidscentrum 
Wesselerbrink aan de Wesselernering 60-4 in Enschede. De praktijk 
beschikt over een moderne en volledig uitgeruste oefenzaal. Ideaal voor 
het volgen van training, ook als vervolg op de reguliere behandeling.
Bel ons voor een afspraak. Graag tot ziens!

Gespecialiseerd in:

Dry Needling 
Echografie
Hart/Vaat/Long Therapie
Kinderfysiotherapie
Manuele Therapie 
Medical Taping
Sportfysiotherapie

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?

De
dankbaarheid

en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

Bij De Posten hebben we volop mogelijkheden 
om aan de slag te gaan. Kijk op onze website 
voor diverse vacatures.

deposten.nl/vacatures

Reden
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KWALITEIT
SERVICE
EN MAATWERK

WWW.WIKODAKKAPELLEN

Amstelstraat 55 
7523 ST Enschede

telefoon:  06-371 68 476  
mail: michel@beheermijnwebsite.nl

www.beheermijnwebsite.nl

Wij helpen ondernemers om te relaxen. 
Wij ontzorgen en nemen het onderhoud 
van uw WordPress website volledig in 
beheer. De website blijft zo up to date, 
veilig en snel.
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OBS Het Vastert
Vastertlanden 167, 7542 LR Enschede, www.obsvastert.nl, tel: 053-478 38 18, mail: info@obsvastert.nl

Mocht een kijkje willen komen nemen of de sfeer willen proeven op onze school, dan kan dat altijd. U kunt bellen met 053 4783818 
om een afspraak te maken voor een rondleiding die vanzelfsprekend Coronaproof is.

K p a g i n anderi
40-jarig jubileum Openbare Basisschool Het Vastert

Op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober 
2020 vierde obs Het Vastert haar 40-ja-
rig jubileum. Opgericht op 1 augustus 
1980, met aanvankelijk slechts enkele 
tientallen leerlingen, heeft de school 
in die veertig jaar veel veranderingen 
meegemaakt. De school groeide in 
de jaren tachtig uit naar een volwaar-
dige basisschool met aanvankelijk 8 
groepen. Toen begin jaren negentig 
basisschool De Houwbeek werd op-
geheven, kwam een groot aantal leer-
lingen naar Het Vastert. Hierdoor was 
er behoefte aan meer ruimte voor alle 
groepen en werd het noodgebouw van 
de voormalige Houwbeek aan de Ree-
rinklanden gebruikt om de gehele bo-
venbouw van groep 5 t/m 8 te huisves-
ten. De school bestond destijds uit 420 
leerlingen, verdeeld over 16 groepen. 
Mede door een sterk afnemend aantal 
kinderen in de wijk is de school in de 
jaren die volgden flink in aantal terug-
gelopen, totdat er rond 2005 nog maar 
172 leerlingen overbleven. Voordeel 
hiervan was, dat alle klassen weer in 
één gebouw terecht konden en het 
noodgebouw aan de Reerinklanden 
verlaten kon worden.
Zo rond 2010 begon het aantal kin-
deren op school weer toe te nemen. 
Inmiddels hebben veel ouders, waar-
van een aantal vroeger zelf op Het 
Vastert heeft gezeten, de gang naar 
school voor hun kinderen gevonden, 
waardoor de school inmiddels weer 
ruim 280 leerlingen heeft. Er heeft een 
flinke verbouwing plaatsgevonden, 

waardoor alle 11 groepen binnen één 
gebouw kunnen blijven en waarbij ook 
de voormalige peuterspeelzaal als 
klaslokaal in gebruik is genomen.
Zoals gezegd: op 1 en 2 oktober vier-
den alle kinderen en leerkrachten het 
40-jarig jubileum. Waar de school altijd 
dankbaar gebruik maakte van de vele 
hulpouders, moesten ze het deze keer 
door corona zonder hen doen. Er was 
daarom gekozen voor een project van 
het Cultureel Centrum. Onder leiding 
van Tessa Boomkamp (“De Barones”) 
hebben de kinderen op één ochtend 
allerlei dansjes ingestudeerd rond het 
thema Kunst en daarnaast in de klas-
sen creatieve opdrachten gemaakt. 
Van de eerste grotschilderingen tot De 
Schreeuw van Edvard Munch, van De 
Aardappeleters van Vincent van Gogh 
tot het werk van Piet Mondriaan; van 
alles kwam voorbij. 
Het was een prachtige manier om met 
allerlei verschillende beeldende kunst-
stromingen in aanraking te komen. De 
kinderen hebben keihard gewerkt aan 
hun schitterende tekeningen en de bij-
zondere dansjes en het resultaat werd 
uiteindelijk in de gymzaal opgevoerd. 
Helaas door corona zonder ouders, 
maar alles is op video opgenomen 
en later voor de ouders online gezet. 
Deze hebben zo toch nog kunnen ge-
nieten van de “Kunsten” van hun kin-
deren. Wat een prachtig project en wat 
een mooie afsluiting van het 40-jarig 
jubileum. Op naar de 45 jaar!

 

 

 

 

 

 

Moeite met bewegen 
of pijnklachten?
De Posten Fysiotherapie heeft alle specialisaties  
in huis om u te helpen.

Onze specialisaties:
Reguliere fysiotherapie
Dry needling
Medical taping
Fysiotherapie aan huis
Geriatrie fysiotherapie
Manuele fysiotherapie
Oedeem fysiotherapie
Seniorenfitness
Hart-, vaat- en longfysiotherapie

Meer 
informatie 
of direct 
een afspraak 
maken? 

Bel naar: 
053 - 4 771 085

Praktijk de Posten Fysiotherapie
De Posten 135 (ingang Noaberbrink) 

7544 LR  Enschede
I: www.depostenfysiotherapie.nl   

E: fysiotherapie@deposten.nl Fysiotherapie

Onze praktijk is 
direct toegankelijk 
voor jong en oud. 

Een verwijzing is 
niet nodig.

ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194.indd   1 01-09-20   11:18

WWW.GROENCENTRUMBUURSE.NL

Broekheurnerweg 35  |  7481 PX  Buurse  |  Tel.: 053-56 96 322
Fax: 053-56 96 174  |  info@groencentrumbuurse.nl

ALLE ZONDAGEN 
(TOT KERST) GEOPEND 

van 11.00 - 16.00 uur

VOLOP KERSTBOMEN OP VOORRAAD!
Zowel Nordmann of van eigen kweek 

Op zoek naar de mooiste 
Kerstdecoratie voor de 

gezelligste tijd van het jaar?

KOM DAN LANGS BIJ 
GROENCENTRUM BUURSE!

 FYSIOHOLLAND

Neurologische
aandoening?
Heb jij moeite om de draad weer op te pakken na een beroerte? Of 
heb jij Parkinson, MS of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)? 
Dit heeft bijna altijd gevolgen voor jouw dagelijks functioneren. 
Neurogym is een uniek beweegprogramma voor cliënten met een 
neurologische aandoening, om het functioneren in het dagelijks 
leven weer zo veel mogelijk terug te brengen naar het oude niveau. 

Meer weten?
Kijk op fysioholland.nl/neurogym, 
bel (053) 477 32 44 of stuur een e-mail naar 
twente@fysioholland.nl. De fysiotherapeuten 
van FysioHolland Twente staan voor jou klaar!

FysioHolland Enschede  |  Geessinkbrink 7, 7544 CW  Enschede 

Maak hier 
direct een afspraak.

fysioholland.nl

“We waren laatst aan het mijmeren wat we zouden doen als we veel geld 
hadden. Maar dat hebben we niet en we wilden wel iets doen voor anderen,” 
vertelt Ria. “En toen dacht ik aan de Posten. Ik heb daar 13 jaar als vrijwilli-
ger gewerkt. Dan heb je toch een band, vult Gerda aan. 
Ria en Gerda zitten in de bewonerscommissie van de tweede flat aan de 
Lintveldebrink. Ze zijn erg betrokken bij hun omgeving. Ze zetten zich voor 
200% in. 

Gerda: “We hebben bedacht om kerstkaarten te maken voor de bewoners. 
Maar dan wel voor alle(!) bewoners, niet voor maar een paar. Dat is niet leuk. 
Ik heb gebeld naar de Posten en gevraagd hoeveel het er zijn… 330!” Ria: 
“Poeh, ik heb er zere vingers van. Maar het is wel  heel leuk om te doen!” 
Als de laatste kaarten klaar zijn, gaan Ria en Gerda ze samen rondbrengen. 

Gerda: “Een positief 
bericht van de Lintvel-
debrink. Dat mag ook 
wel eens een keer. 
Zowel voor onze bu-
ren als in de krant!”

Ruim 330 kerstkaartjes voor 
de buren
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Wist u dat er in de wijk een bedrijf zit 
dat ambachtelijke pindakaas maakt? 
Echte pindakaas zonder poespas. 
Eigenaar Robert van Dijk: “In de 
pindakaas zitten alleen pinda’s. Er 
zitten géén toevoegingen, géén sui-
kers en géén extra olie in. Ik gebruik 
alleen Amerikaanse pinda’s. Die zijn 
romiger en zachter van smaak dan 
gewone pinda’s. Ze bevatten ook 
meer olie en linolzuur, waardoor je 
er goed pindakaas van kan maken.”

Ambachtelijke pindakaas: een 
verstandige keus
Robert van Dijk is in 2016 begonnen 
met zijn bedrijf De Pindakaaspot. 
“Na een moeilijke tijd zocht ik mo-
gelijkheden om weer wat te doen. 
Ik kwam op het idee om ‘gezonde’ 
pindakaas te maken. Bijna iedereen 
in Nederland kent of eet pindakaas. 
Maar de pindakaas uit de supermarkt 
is vet en zit vaak vol met suikers en 
ongezonde toevoegingen. De laat-
ste jaren praat iedereen steeds va-
ker over dat ze geen troep meer in 
hun eten willen. Mijn pindakaas is 
gezond en past zelfs in een dieet. 
Ook mensen met obesitas, suiker-
ziekte of bijvoorbeeld een glutenal-
lergie kunnen deze pindakaas eten. 
Op een streekmarkt in Dieren kwam 
een man bij mijn kraam. Hij hield erg 
van pindakaas, maar kreeg er heel 
erg jeuk van. Daarom at hij het niet 
meer. Hij heeft toen mijn gewone 
naturel pindakaas geprobeerd. Dat 
ging wel goed. Hij is laaiend enthou-
siast en nu een vaste klant!” 

De Pindakaaspot
Robert maakt zijn producten alle-
maal zelf. “In het begin stond ik met 
een kraam in de Zuidmolen. 
Daarna heb ik vele streekmarkten 
bezocht. In 2018 heb ik aan de Kor-
te Hengelosestraat mijn winkel De 
Pindakaaspot geopend. Dat ging 
supergoed. In het begin kreeg ik ook 
veel media-aandacht. 
Toen de coronacrisis kwam, bleek 
de winkel te duur om draaiende te 
houden. Sinds half maart werk ik 
daarom alleen vanuit huis. Ik heb 
een kamer ingericht met de spullen 
en producten uit de winkel. De Pin-
dakaaspot heeft een webshop en ik 
ga weer naar streekmarkten zodra 
dat weer veilig kan.” 

Alles met pindakaas
Robert verkoopt gewone pindakaas 
en pindakaas met stukjes pinda. 
Daarnaast heeft hij nog meer dan 
20 smaken, zoals met chili, koffie, 
gember, kruidentuintje munt, dille of 
seizoenspindakaas. 
Naast pindakaas verkoopt Robert 
ook verschillende soorten soep, ta-
penade en verse tosti’s. Allemaal 
gemaakt met pindakaas als basis.   
Robert: “Mensen kunnen via de 
webshop alles bestellen. Ik stuur het 
op, maar ze mogen het ook hier ko-
men ophalen. Dan hoeven ze geen 
verzendkosten te betalen.”

De Pindakaaspot 
Het Stroink 201, 7542 GX Enschede
www.depindakaaspot.nl

GEMEENTE
Servicecentrum Zuid 
Vlierstraat 103
Algemeen, klachten en 
Verkeersspreekuur. 
Tel: 14 053

Vereniging Huurdersbelangen 
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982

Winkelvereniging Stroinkslanden 
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220

Het Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460

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

TMZ Wijkkamer Stroinkshuis
Het Stroink 64

HUISARTSEN
•  Huispraktijk de Roo 

Veldhoflanden 87 
Tel. 053 4768992

•  J.G. Knobben 
Veldhoflanden 93 
Tel. 053 4773881

•  Huisartsenpraktijk Saado 
Veldhoflanden 88 
Tel. 053 4763643

TANDARTSEN
•  Tandartspraktijk SB Brager BV 

Veldhoflanden 89-91 
Tel. 053 4768191

APOTHEKEN
•  Apotheek Stroinkslanden  

Veldhoflanden 90 
Tel. 053 4772577

FYSIOTHERAPIE 
•  Fysiotherapie Stroinkslanden 

Veldhoflanden 86 
Tel. 053 4766339

THUISZORG
•   J.A.J. Hannink-Monnikhof 

Weeminklanden 13 
Tel. 053 4331297

•  Het Veldhof – Woonzorg Nederland 
Vasterlanden 1-59 
Tel. 088 9210330

DIERENARTS
•  Dierenartsen Frowijn en Vermeulen 

Zunabrink 202 
Tel. 053 4780520

SCOUTING
•  Vaandrig Leppink Groep 

Erve ’t Stroink 
Stroinksweg 83-85 
Enschede(-zuid) 
www.vaandrigleppinkgroep.nl

BUURTCOMMISSIE  
HANENBERGLANDEN
•  Jeroen Wams 

jwams@incluzio.nl 
053 461 92 26

•  Josefa ter Horst 
terhorstjosefa@gmail.com

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

ADRESSENLIJST

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

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

Vormgeving, interviews en redactie:  
Jet Broekstra 

Interviews en redactie:  Marijke Tetteroo 
 

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Jet 
Broekstra, Marijke Tetteroo, Bert Ben-
nink 

Afhaalpunten wijkkranten:
WC Stroinkslanden, Primera, Tankstati-
on WC Stroink 

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

Aanleveren kopij volgende krant:  
Uiterlijk woensdag 6 januari 2021

De volgende krant verschijnt op:  
woensdag 20 januari 2021

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

Met ruim 3,4 miljoen klanten en 3.500 medewerkers is BENU één van de toonaangevende 
zorgverleners van Nederland. Door kennisuitwisseling, moderne oplossingen en samenwer-
king met artsen, verpleegkundigen en andere specialisten, maken wij zorg slimmer, persoon-
lijker en toegankelijker. 

Bij BENU kunt u terecht voor advies, medicijnen, zelfzorgproducten en medische hulpmid-
delen. Ook online kunt u 24 uur per dag gebruik maken van een aantal services. Bestel 
eenvoudig uw medische hulpmiddelen online voor o.a. diabetes, incontinentie, medische 
voeding, stoma- en wondzorg. Of regel met gemak online uw herhaalmedicijnen. Kijk voor 
meer informatie over BENU op: www.benuzorg.nl

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

www.stroinkslandenapotheek.nl

BENU Apotheek Stroinkslanden

De Benu apotheek is elke werkdag geopend van 08.00 tot 18.00 uur. In het weekend gesloten.

Carol Bruggeman

Hans Poelert

Ineke van Voorst
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De Pindakaaspot: Ambachtelijke 
pindakaas uit Stroinkslanden

Repaircafé Stroinkshuis 
voorlopig nog dicht

Fotoclub Stroink zoekt nieuwe fotografen

Vrijwilliger Annelies Bolijn: “Het repaircafé is 
al maanden dicht. Voorlopig gaan we ook nog 
niet open. Op zich kunnen reparaties wel ge-
daan worden. Maar normaal repareren we in 
overleg met de klant. De klant is er ook bij. Er 
is dus veel persoonlijk contact. Het gaat om de 
sociale verbinding. Nu kan dat niet. We kunnen 
ook geen koffie en thee aanbieden. Natuurlijk 
is het jammer dat het Repaircafé nu dicht is, 
maar het is even niet anders. Zodra de maat-
regelen worden afgeschaald gaan we kijken of 
we weer kunnen!”

Fotoclub Stroink is een groep enthousiaste mensen die samen fotografeert 
en nieuwe technieken ontdekt. Eén keer per maand is er een bijeenkomst in 
het Stroinkshuis. We hebben weer plek voor nieuwe leden. Ben je beginnend 
fotograaf en lijkt het je leuk om je techniek te verbeteren? Kom eens langs 
of kijk voor meer informatie op onze nieuwe website: https://fotoclubstroink.
jouwweb.nl

“Dit jaar zal december voor ieder-
een anders dan anders zijn. Door 
de coronacrisis gaan veel activi-
teiten niet door. En zelfs met el-
kaar feestvieren wordt lastig. Toch 
kunnen we het wel samen Kerst 
maken,” vertelt Lotte Sleebos, pro-
jectleider Meedoen bij M-Pact. “We 
maken samen met andere organi-
saties verrassingspakketten voor 
mensen in heel Enschede die wel 
een hart onder de riem kunnen 
gebruiken. Daarvoor hebben we 
de hulp van iedereen nodig. In de 
pakketten willen we graag zelfge-
maakte spullen doen.”

Door Enschede Voor Enschede
De lange leestafel ligt vol met spul-
len: garen, glitters, naalden en 
zelfgemaakte kerstversiering. Aan 
het eind van de tafel zitten drie da-
mes te haken en te breien. “Zelfge-
maakte kerstversiering is veel per-
soonlijker,” vertelt Annelies Bolijn, 
vrijwilliger bij Repaircafé Stroinks-
huis. “Ik wilde graag iets leuks 
doen voor de Kerst. Juist nu is het 
belangrijk om er voor elkaar te zijn. 
Om iets voor een ander te doen. 
Toen ik van Janny over deze actie 
van M-Pact hoorde, was ik gelijk 
enthousiast. Janny en Paulien wil-
den ook graag iets voor anderen 
betekenen in deze rare tijd. Dus 
maken we nu samen kerstversie-
ring voor de actie ‘Voor bewoners, 
door bewoners’. De afgelopen we-
ken hebben we vooral thuis dingen 
gemaakt, omdat het Stroinkshuis 

dicht was. Nu kunnen we hier weer 
samen praten en breien tegelijk.” 

Samen maken we kerst
Op een zaterdag in november 
komt ook damesdispuut Nefertiti 
knutselen in het Stroinkshuis. Vier 
tafels liggen vol met kerst- en knut-
selmaterialen. Hier en daar liggen 
ook wafels en lekkere hapjes. Op 
de achtergrond klinkt kerstmuziek. 
Een studente: “We vinden het fijn 
dat we eindelijk weer met z’n allen 
bij elkaar kunnen zijn. Normaal ko-
men we wekelijks bij elkaar, maar 
dat kan nu door de coronacrisis al 
maanden niet meer. We hebben ie-
der jaar ook een groot feest, maar 
ja… dus doen we nu dit. We ma-
ken het gezellig én we zetten ons 
in voor ouderen. Supercombinatie 
toch?!” Er worden snowglobes, 
mutsjes, kerstkaarten en kerst-
waxinelichtjes gemaakt. Een stu-
dente: “De glitter zit overal. Ach dat 
maakt het extra feestelijk.” 

Ook Smiley Stroinkslanden helpt 
mee. Janny is vrijwilliger bij Smi-
ley. Frans van Triest, beheerder bij 
Smiley: “Als Smiley proberen we 
altijd iets voor de mensen in de wijk 
te doen. Door de coronamaatrege-
len kunnen we weinig organiseren. 
Maar onze vrijwilligers willen wel 
iets doen. Dus maken ze nu thuis 
kerstversiering. Wij verzamelen 
die en bieden die dan aan bij het 
Stroinkshuis.” 

Samen kerstversiering maken in 
Het Stroinkshuis



Elzinga

het 
stroink

BLIJF OP DE HOOGTE EN VOLG ONS OP FACEBOOK!

De Stroink-winkeliers
wensen jou

Fijne Feestdagen
EN EEN GEZOND 2021

GELUKKIG NIEUWJAAR - GELUKKIG NIEUWJAAR - GELUKKIG NIEUWJAAR - GELUKKIG NIEUWJAAR - GELUKKIG NIEUWJAAR - 

GELUKKIG NIEUWJAAR - GELUKKIG NIEUWJAAR - GELUKKIG NIEUWJAAR - GELUKKIG NIEUWJAAR - GELUKKIG NIEUWJAAR - 
FIJNE FEESTDAGEN - FIJNE FEESTDAGEN - FIJNE FEESTDAGEN - FIJNE FEESTDAGEN - FIJNE FEESTDAGEN - FIJNE FEESTDAGEN -EEN LEKKERE FEESTMAALTIJD, LEUKE 

CADEAUTJES OF EEN NIEUWE COUPE?
OP HET STROINK SLAAG JE ALTIJD.

Denkt u ook aan de vogels?
Hang wat lekkers buiten voor de Vogeltjes
Slingers, voederhangers, voer, benodigdheden en meer...
VERKRIJGBAAR BIJ KUIPERS - DIER, TUIN EN HOBBYSHOP


