de Stroinkslander
WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

Jaargang 4 • nummer 1 • Januari 2021

Team Winterwarm, vlnr: Jeroen Wams, Bertus
Siemerink, Jolande van den Berg en Sigrid Binksma

Smileyveld jaaroverzicht
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Winkelcentrum Het Stroink nadert voltooiing

Actie ‘Samen Winter Warm’ ging nog Kerstloterij Hanenberglanden
“Wauw, gebeurt dat bij ons in de Alles coronaproof en op afstand.
even door
straat?!” reageert een bewoner ver- Anna: “Ik hoorde vaak ‘Ik win nooit
Op donderdagavond 3 december
vond in de wijk Stroinkslanden de
actie Samen Winter Warm plaats.
Bewoners konden daar soep en
een kerststol ophalen. Om de
actie te promoten en uit te leggen zijn er in heel de wijk boekjes uitgedeeld. Bertus Siemerink,
netwerkcoach bij SVEN: “In de
boekjes staat ook informatie over
de mogelijkheden om met elkaar
in contact te blijven. Het gaat er
bij deze actie tenslotte om dat
buurtbewoners ondanks de coronacrisis met elkaar verbonden
blijven. We hebben de boekjes bij
iedereen bezorgd ook als ze een
Nee-Nee-sticker hadden. Onze
warme boodschap is tenslotte
voor iedereen!”

Ook de bewoners van wooncomplex Het Veldhof hadden een
boekje in de bus gekregen. Zij
waren echter niet in de gelegenheid om langs te komen bij het
Stroinkshuis op 3 december. Bewoner Nico Dassen trok daarom
de stoute schoenen aan en vroeg
Jeroen Wams om hulp. Jeroen:
“Ik ben Netwerkcoach bij SVEN
en heb heel Stroinkslanden onder mijn hoede. Ik vond het een
leuk idee. We hebben daarom
van de partners nog wat extra
geld gekregen. Daarmee hebben
we 212 kerststollen kunnen kopen. Voor elke bewoner van het
wooncomplex één.”

baasd als de buurtcommissie met
een prijs voor de deur staat. Jeroen
Kuipers, lid van de buurtcommissie:
“We hebben geen onvertogen woord
gehoord. Zelfs op Facebook kregen
we geen negatieve reacties.” “Dat is
toch bijzonder! We wilden iets positiefs doen en zorgen voor verbinding. Dat is gelukt,” vult Anna, ook lid
van de buurtcommissie, enthousiast
aan.

Buurtcommissie Hanenberglanden
heeft in december een feestelijke
kerstloterij georganiseerd om het
jaar samen af te sluiten. Jeroen:
“We hebben als buurtcommissie
een flyer gemaakt om de loterij aan
te kondigen. Jeroen Wams van Incluzio heeft ons daarbij geholpen.
De flyers hebben we vervolgens
door de hele straat verspreid. Op
woensdagavond 23 december was
de trekking live op Facebook in de
groep van onze straat te volgen. We
hadden steeds zo’n 30-35 kijkers.
De facebookgroep is door deze loterij ook flink gegroeid.”
Op donderdag 24 december ging de
buurtcommissie met z’n vieren de
prijzen rondbrengen. Jeroen had zijn
auto volgeladen met prijzen. Mark
hielp de juiste prijzen uit de auto te
halen, waarna Anna en Willem de
prijzen bij de prijswinnaars brachten.

wat!’ De mensen waren heel blij. Het
is ook fijn om ons als buurtcommissie te laten zien. Niet alleen over de
negatieve dingen in de buurt, maar
met iets positiefs. Eigenlijk zie je mekaar nu niet zo veel en nu heeft de
buurt elkaar toch gezien.”
Prijzen
Om leuke prijzen aan te kunnen
schaffen, heeft de buurtcommissie
een aanvraag gedaan bij de wijkbudgetten. Jeroen: “En gekregen!
Met dat geld hebben we bij diverse
bedrijven cadeautjes gekocht, zoals
geurkaarsen en kerstboompjes. We
hebben ook winkeliers uit Winkelcentrum Het Stroink gevraagd om mee
te doen. Dat wilden ze wel, want ‘we
doen daar toch allemaal onze boodschappen’. Etos heeft pakketjes met
bijvoorbeeld doucheschuim en een
spons gemaakt. Albert Heijn heeft
boodschappentassen met kerstlekkers gedoneerd. Ook van Gastrovino Vaneker hebben we producten
gekregen als wijn, nootjes en tapas.
Tot slot heeft zelfs Vishandel Keizer
cadeaubonnen gedoneerd.” Anna:
“We hadden in totaal 89 prijzen. Die
hebben we in verschillende rondes
verloot. Iedere bewoner deed mee
met zijn/haar huisnummer. Aanmelden was niet nodig.”
- lees verder op pagina 3 -

Opruimen Smileyveld
Op donderdag 7 januari hebben
de vrijwilligers en beheerders gezamenlijk de handen (en handjes)
uit de mouwen gestoken om het
terrein schoon te maken, zodat er
weer veilig gespeeld kan worden.
Dat is gelukt. Er is een hoop troep

Wilt u ook adverteren?

afgevoerd. De mensen van Smiley
hopen dat mensen die van het veld
gebruik maken, voortaan hun eigen
troep meenemen. Want iedereen is
welkom, dus zorg ook dat je het veld
schoon achterlaat voor de volgende
persoon.

stuur dan een mail naar
info@bbproductions.nl of bel met Bert op
06 26 90 05 87 voor een vrijblijvend gesprek
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Tot slot
“Samen met Incluzio, de wijkbudgetten, de sponsors en de bewoners hebben we er iets moois van gemaakt. We hebben eigenlijk het maximale bereikt ondanks de coronacrisis,” aldus Anna.
“Maar wat wel jammer is, is het negatieve nieuws dat over onze
straat steeds naar buiten komt.”
De Hanenberglanden zijn regelmatig in het nieuws, omdat er
overlast is van huisjesmelkers of van hangjongeren. Ook in deze
krant kunt u in het stuk “Agenda van Zuid” lezen over de problematiek rond huisjesmelkers. Jeroen: “Ik vind dat heel jammer. We
zijn hier in de Hanenberglanden juist hard aan het werk om die
negatieve dingen te veranderen. Deze kerstloterij was juist bedoeld om iets positiefs voor en met de buurt te doen, maar nu is
er toch weer aandacht voor het negatieve.” Anna: “We proberen
om altijd de positieve dingen te benadrukken. Samen kunnen en
moeten we het oplossen. Samen gaan we voor de buurt.”

VOLG ONS OOK OP

/profilebroeksema

U bent van
harte welkom!
Ruime keus in stadsfietsen, e-bikes,
kinderfietsen en bakfietsen.

✓ Servicepas
✓ Vakbekwaam personeel
✓ Bekende A-merken

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

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES

Vraag een gratis waardebepaling
van uw woning aan!

Sjors Stays@Home:
Speurtocht
Helaas zitten we in deze tijd weer veel thuis. Sportaal wil jullie spelenderwijs
in beweging krijgen en jullie tegelijkertijd de wijk laten ontdekken.
De speurtocht
Alle kinderen uit Enschede kunnen meedoen aan deze speurtocht. Deelname aan de speurtocht is gratis. Als ouders graag mee gaan in verband met de leeftijd en veiligheid dan kan dat natuurlijk. Iedereen is
welkom. De speurtocht is per wijk ingedeeld. In elke wijk zijn 5 QRcodes ‘verstopt’ bij een sport of speelplek. Heb jij alle letters gevonden? Vul
dan op de website van Sjors Stays@Home je oplossing en gegevens achter.
Dan maak je kans op te gekke prijzen, zoals spel- en sportmaterialen of bijvoorbeeld een toegangskaartje voor Aquadrome.
Wat heb je nodig?
- Een mobiele telefoon voor het scannen van een QR code en het maken
van foto’s;
- Pen en papier om je antwoorden op te schrijven.
- De route voor jouw wijk. Deze kun je vantevoren downloaden op:
https://sportaal.nl/sporten/school-en-sport/sjorsstayshome/speurtocht/

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

Column
Smiley Stroinkslanden

Smiley: Jaaroverzicht 2020
Het afgelopen jaar was het vaak stil op ons
Smileyveld. Veel te stil en leeg. Door de coronacrisis konden we nauwelijks activiteiten
organiseren. In de zomer hebben we gelukkig wel wat activiteiten kunnen organiseren.
Maar bijvoorbeeld ons grootse Halloweenfeest kon op het laatste moment toch niet
doorgaan.
Het afgelopen jaar was voor iedereen raar.
Toch willen we wel even terugkijken op die
leuke momenten die er wel waren. We hopen dat we in 2021 snel weer leuke dingen
kunnen organiseren. Dat de speluitleen gewoon weer open kan. Dat het niet meer zo
stil is op het veld.
Komen jullie allemaal weer lekker spelen als
het allemaal weer mag?
Hartenpost & Hart-onder-de-riempakketten

Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie
en servicebeurten, waarbij we uw fiets
GRATIS ophalen en afleveren.
OPENINGSTIJDEN
Maandag: 13:00 - 18:00 uur
Dinsdag:
9:00 - 18:00 uur
Woensdag: 9:00 - 18:00 uur
Donderdag: 9:00 - 18:00 uur
Vrijdag:
9:00 - 20:00 uur
Zaterdag:
9:00 - 17:00 uur
Zondag:
Gesloten
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Eén minuut gratis winkelen bij
Aldi Stroinkslanden

Op 16 december jongsleden werd de nieuwe vestiging van kwaliteitsdiscounter ALDI geopend in winkelcentrum Het Stroink. Het
is de zevende ALDI-vestiging in Enschede. Vanwege de opening
werd er een actie gehouden, waarbij klanten één minuut gratis
winkelen konden winnen.
Op Oudejaarsdag was het dan zover: om half acht ’s ochtends
meldden de vier gelukkige prijswinnaars zich bij de ingang van het
pand. Filiaalleider Tony Aktan gaf een startsein, waarna de winnaars in één minuut zoveel mogelijk boodschappen probeerden
te vergaren. Met de nodige inspanning werden er producten verzameld en winkelwagentjes volgestouwd. De prijswinnaars gingen
uiteindelijk met een mooie buit naar huis.

Zomerse Vakantieweken

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Stroinkslanden

“Zijn er kinderen die mee willen doen aan
de ‘Wateropjehoofdrabbithillwedstrijd’?”
FC Twente ‘Scoren in de Wijk’ is ook twee
dagen bij Smiley Stroinkslanden. Er staat
ook nog het Super Boerderij Multiplay
Springkussen. Kinderen klauteren erin en
erop om vervolgens over de glijbaan in een
bad met water te plonsen. Grote hilariteit
alom.
Buitenspeeldag 30 september
Eigenlijk is het bij ons altijd buitenspeeldag.
Op het veld kun je altijd lekker spelen, maar

de speluitleen is nog altijd gesloten. Toch
wilden we voor deze dag iets extra leuks
doen.
Dus hebben we grote springkussens met
stormbaan geregeld, waar iedereen zich op
kon uitleven. Samen met de andere vrijwilligers hebben we ook een workshop Mozaïek
georganiseerd.
Vrijwilligers in de spotlight
Gea: “Op het Smileyveld komen kinderen
van verschillende leeftijden. Soms zijn ze
nog heel jong en die zie je dan groeien en
zich ontwikkelen. Als ze eenmaal weten wie
je bent, komen ze ook naar je toe om een
praatje te maken. Dat is zo mooi. Andere
kinderen zijn al wat ouder en die voelen zich
al meer volwassen. Maar ook die kinderen
hebben behoefte aan een luisterend oor.
Voor mij is iedereen gelijk, waar je vandaan
komt of hoe oud je bent, dat maakt allemaal
geen verschil. Als twee kinderen bijvoorbeeld ruzie hebben, maakt het mij niet uit
wie ze zijn. Ik wil van allebei hun kant van
het verhaal horen en dan zoeken we samen
naar een oplossing. Er zijn dus kinderen die
gewoon verbaasd zijn dat er naar ze geluisterd wordt.”
Sandra: “Ik vind het fijn om bij dat soort grote evenementen te helpen. Gewoon omdat
er dan extra handen nodig zijn. Maar vooral
voor die lachende gezichten van de kinderen. Iedereen een fijne middag of avond
bezorgen en zien dat ze plezier hebben,
ongeacht hun achtergrond. Dat is het mooiste wat er is. Daar doe ik het voor, voor die
lach!”

Januari 2021 voor heel
nieuws

de Stroinkslander

EnschedeZuid
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Veiligheid maak je samen

jongeren in de wijk. Er is veel behoefte om buiten
te hangen. We organiseren daarom in samenwerking met Alifa activiteiten om een alternatief
te bieden”, licht Nihat toe. En in samenwerking
met de gemeente is er een stop gezet op de kamerverhuur in de Hanenberglanden. “Het liep de
spuigaten uit”, vertelt Nihat. “Er worden op veel
plekken woningen en kamers verhuurd en dat
zorgt voor overlast onder de inwoners. De situatie is al verbeterd, maar we blijven de komende
tijd inzetten op verdere verbetering”, licht Nihat
toe.

Bel voor een afspraak met:
053 476 81 91

U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-91

RIBLAPPEN

APPELSIENTJE OF TAKSI

HAK GROENTE

Per 500 gram

Alle soorten
2 verpakkingen

3 potten à 370 ml

3

99

a5,45

Kiloprijs 7,98

2

e
HALVE
PRIJS*

2+1
GRATIS

*

Wat doe je als inwoners zich onveilig voelen?
En hoe verlaag je sociale onrust in de wijk? In
de Hanenberglanden en Lintveldebrink wordt
veel onrust ervaren door overlast van kamerverhuur, afval op straat, het dealen van drugs en
verpaupering. Inwoners, de politie en gemeente
Enschede slaan daarom de handen inéén om
samen weer wat moois te maken van beide buurten. En dat heeft al resultaat!

daarom veel in gesprek met inwoners en de gemeente. Hij vertelt: “We gaan met politieteam
Zuid regelmatig de wijk in om te surveilleren.
Zo blijven we op de hoogte van wat er speelt en
kunnen we veroorzakers van overlast aanspreken.” Nihat organiseert ook een wekelijks inloopspreekuur voor de bewoners. “Ik vind het contact
met inwoners heel waardevol en maak er graag
tijd voor vrij”, licht Nihat toe.

De overlast heeft veel invloed op de inwoners.
Nihat Kosk, wijkagent van Stroinkslanden gaat

Nihat ziet al wel vooruitgang in de Hanenberglanden en Lintveldebrink. “We hebben oog voor de

Wat is er de afgelopen periode
gebeurd in Zuid?
Wat professionals en inwoners
doen is niet altijd zichtbaar. Daarom laten we graag zien wat er
binnen het thema leefbaarheid
en veiligheid in Zuid allemaal gebeurt.
De afgelopen maanden hebben
zich in stadsdeel Zuid meerdere incidenten voorgedaan en is
er sprake van een stijging van
(jeugd)overlast. Denk hierbij aan
lawaai, vernielingen, intimidatie
en afsteken van vuurwerk. Politie, Handhaving, Alifa, Sportaal
en de gemeente werken nauw
met elkaar samen om overlast
tegen te gaan en zo mogelijk ook
overlast te voorkomen.

Geldig t/m di 2 februari 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk

Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

Hotspots
Naast de dagelijkse routes die
de politie en handhavers doen
in stadsdeel Zuid, zijn er ook gerichte acties uitgevoerd. Mede op
basis van meldingen van inwoners zijn er een aantal plekken in
Zuid in kaart gebracht waar meer
dan gemiddeld overlast wordt ervaren, de zogenaamde hotspots.
Juist die plekken zijn bij een gerichte actie vanuit verschillende

kanten benaderd door politie en
handhaving; er zijn namen genoteerd en vervolgens een aantal
huisbezoeken afgelegd.
Ook heeft stadsdeel Zuid de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de inzet van beveiligingsbedrijf SA-INT Safety. Op
deze wijze hebben we ingezet op
extra toezicht in de Zuidwijken.
Activiteiten
Daarnaast proberen wij samen
ook zoveel mogelijk overlast te
voorkomen. Zo hebben Alifa en
Sportaal extra instuiven in Enschede Zuid georganiseerd om
de jongeren die daar behoefte
aan hebben extra activiteiten
aan te bieden. Ook is er wekelijks divers aanbod voor kinderen en jeugd online, waaronder
bijvoorbeeld beweegactiviteiten,
chatten (om je verhaal kwijt te
kunnen) of een pubquiz. Ook zijn
de jongerenwerkers dagelijks op
straat in de wijken te vinden.
Samen streven we naar een veilig en prettig leefklimaat in Enschede Zuid.

De gemeente en politie stimuleren ook inwoners
om te investeren in de wijk. Zo ontstaan er verschillende bewonersinitiatieven. Kitty Wolsink is
inwoner van flat Lintveldebrink en organiseerde
samen met buren een borrel, rekening houdend
met de coronamaatregelen. “Het doel was om
elkaar te leren kennen. We willen graag samen
een groep vormen.” En dat was een succes. Er
was een goede opkomst. “Ik herken nu ook buren
van andere verdiepingen”, vertelt Kitty enthousiast. “We hebben een gezamenlijke kerstboom
gekocht. Iedereen doneerde een kleine bijdrage.
De boom was van ons allemaal. Als één persoon
iets neerzet dan werd het eerder vaak kapot gemaakt.”
Wat kunnen inwoners nog meer doen? Nihat
geeft advies: “Veiligheid doe je echt samen. Zorg
dat je weet wie je buren zijn. Heb contact met
elkaar, zeker nu tijdens de coronacrisis. Start bijvoorbeeld met elkaar een app-groepje. En zie je
gekke dingen? Meld het aan de politie.” Kitty is
het hier helemaal mee eens. “Je hoeft de deur
niet bij elkaar plat te lopen, maar je weet elkaar
dan wel te vinden als het nodig is”, vult ze aan.

Handhavers in Zuid: even voorstellen
Het is belangrijk dat Enschede veilig en
leefbaar is voor iedereen die er woont.
Vanuit Handhaving zijn Peter Koetsier,
Raimond Driesen en Bram van Bakel
regelmatig in stadsdeel Zuid te zien. Zij
stellen zich graag aan u voor.

“Wij houden toezicht in de Zuidwijken
en zijn als het ware de ogen en oren
in Stroinkslanden, Wesselerbrink en
Helmerhoek’. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan toezien op afvaldump, parkeer- en
hondenoverlast. Maar in deze tijd zien
wij ook toe op het naleven van de corona-maatregelen. In ons werk als handhaver werken wij nauw samen met onder andere de wijk- en jeugdagenten,
stadsdeelbeheer en stadsdeelmanagement Zuid. Ook maken wij graag een

praatje met u als inwoner om te horen
wat er leeft en speelt in de wijk”.
Als inwoner kunt u overlast van o.a. afvaldump, parkeer- en hondenoverlast
melden: via het contactformulier op de
site van de gemeente Enschede; of via
het algemene telefoonnummer: 053 481 76 00.
Wanneer u een melding doet en graag
een terugkoppeling ontvangt, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw naam
en contactgegevens achter te laten. Er
gebeurt vaak veel achter de schermen
en graag willen wij dit dan ook met u als
inwoner delen.
Tot ziens in stadsdeel Zuid!
Peter, Raimond en Bram

www.winkelcentrumhetstroink.nl

De nieuwe ALDI
is geopend
Welkom in
ons winkelcentrum!

Minibiebs in Enschede Zuid

Sinds mei staat er aan de Bergvennenhoek op de Helmerhoek een heuse minibieb. Een rood kastje met een rieten
dak en vol met boeken. Misschien heeft
u hem al eens gezien?
Maar ook in Stroinkslanden en Wesselerbrink is tegenwoordig een minibieb te
vinden. Tijd voor uw redactie om eens
aandacht te besteden aan dit nieuwe fenomeen. Want zeker in deze rare coronatijd waarin bijna alles gesloten is, kan
een minibieb uitkomst bieden.

Wat is een minibieb?
Judith, beheerder van minibieb Bergvennenhoek: “Het idee van de minibieb
ontstond bij gebrek aan een mooi boek
in tijden van verveling. Ik miste het lezen
nu de bibliotheken dicht waren en had al
eens gehoord van een minibieb. Dit was
echt een supergoed idee! Het principe
van de minibieb is dat je een boek ruilt,
leent of toevoegt. Het lenen van de boeken is geheel gratis en er is voor ieder
wat wils. Er zijn diverse mensen die al
voor de opening boeken hadden gedoneerd zodat met de opening de minibieb
goed gevuld was met mooie boeken.
Op dit moment is de minibieb tot de nok
toe gevuld met toptitels, op de onderste
plank vind je de kinderboeken op de bo-

Per direct te huur: enkele winkelunits
(074) 250 32 22
info@euverman.eu

venste plank kunnen de volwassenen
wat leuks uitzoeken.
De boeken die je in de minibieb kunt
vinden zijn netjes en recent, dat is ook
de voorwaarde bij het ruilen en doneren.
Oude boeken, kapotte boeken en religieuze boeken vind je er niet. Zo houden
we de minibieb leuk voor iedereen.”
Minibieb in Zuid
Op dit moment zijn er vier minibiebs in
Enschede Zuid.
Stroinkslanden: Een hoge oude boekenkast in het Stroinkshuis. Er staat zelfs
een leunstoel om vast te beginnen met
lezen. Alleen te bezoeken tijdens openingsuren.
Wesselerbrink: Een kast in wijkcentrum
De Magneet. Alleen te bezoeken tijdens
openingsuren.
Helmerhoek heeft er zelfs twee!
Bergvennenhoek: een kastje op het
plein voor Bergvennenhoek 17. De minibieb is 24 uur per dag open.
De Helmer: Op de eerste verdieping in
het wijkcentrum staat direct bij de ingang een boekenkast. Alleen te bezoeken tijdens openingsuren.

Januari 2021
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Kerst vierden we toch een beetje samen

Afgelopen maanden kon u in deze krant regelmatig lezen over acties om rond de feestdagen
iets leuks/liefs/lekkers voor een ander te doen.
Vaak ging het daarbij om ouderen, mensen die
eenzaam zijn of bijvoorbeeld om mensen die weinig te besteden hebben. Ook in Enschede Zuid
is men actief geweest om pakketten, lichtpuntjes, schoenendozen en boodschappentassen uit
te delen. Ook werden er bijvoorbeeld ramen beschilderd. Hieronder vindt u een impressie.
M-Pact riep tijdens hun “Hart onder de Riem”
kersteditie mensen in heel Enschede op om zelf
kerstpresentjes te maken om diverse mensen iets
leuks te kunnen geven. In totaal zijn er ruim 1185
zelfgemaakte kerstcadeautjes uitgedeeld. M-Pact
heeft uiteindelijk in samenwerking met andere
partijen, waaronder “Secret Santagram” ruim 707

pakketten, uitgedeeld waarvan 270 in Enschede
Zuid.
Stichting Present riep onder andere mensen
op om een lichtpuntje te brengen bij een stadsgenoot die wel een beetje licht of aandacht kon
gebruiken. Ruim 60 mensen zijn hiervoor op pad
gegaan. Het was een groot succes!
Een lichtbrenger: ‘’Het was een gezellige ontmoeting met de ontvanger van mijn lichtpuntje. We
hebben over alles gepraat. Ik ga haar les geven
op haar iPad. Die had ze nog niet zo lang en ze
kon wel wat uitleg gebruiken. Ze is een sympathieke vrouw. Ze ziet weinig familieleden maar
geeft aan dat ze zicht wel redt met de hulpverlening en dat ze blij is met de mensen die er wel zijn
voor haar. Al met al was het een zeer geslaagde

missie.’’
Een andere lichtbrenger: ‘’Afgelopen zaterdag
had ik mijn eerste ‘lichtpuntjesontmoeting’. Het
was erg leuk! Super lieve en aardige mevrouw.
Ze was blij met het presentje, maar het ging haar
toch meer om het bezoekje. Volgende week zondagmiddag ga ik weer. De zondagen zijn lang
voor haar. Ze vroeg of ik de volgende keer ook
binnen wil komen. Daar is genoeg ruimte voor,
dus dan doen we samen even een kopje koffie/
thee :). ‘’
Helpt, haakt, knutselt, kookt of kletst u in december 2021 ook weer mee?
Kijk voor meer informatie of hoe u mee kunt doen
op: www.m-pact.nl of www.presentenschede.nl

Boeken zijn altijd welkom
De minibieb werkt het beste als mensen
boeken ruilen. Boeken mogen natuurlijk
ok gedoneerd worden. Judith: “Wanneer
u boeken thuis heeft waar u niets meer
mee doet, dan kunt u deze altijd langsbrengen. Zijn het grote hoeveelheden?
Dan kunt u deze neerleggen op het
bankje in de voortuin van Bergvennenhoek 17. Hiervoor bedanken wij u alvast
hartelijk!”
Meer informatie over de minibieb vindt u
op www.minibieb.nl. Vind u het leuk om
te volgen hoe het met de minibieb Bergvennenhoek gaat of wilt u weten welke
activiteiten die minibieb organiseert?
Volg dan de facebookpagina www.facebook.com/minibiebenschede en like
deze!

‘t Helmgras: hoopvol voor 2021

‘t Helmgras blijft tot nader bericht gesloten voor publiek. Wat niet wil zeggen dat de deelnemers stil zitten. Er
wordt hard gewerkt aan een nieuwe
voorraad open-haard-hout. Alle niet
verkochte planten in een pot zijn bin-

nen gezet. En er wordt druk gestekt.
Een hoopvolle bezigheid. Gericht op
het komende jaar.
Ondanks dat ‘t Helmgras gesloten
is voor bezoekers is de Maria kapel
wel toegankelijk. En die wordt druk
bezocht. Het Maria kapelletje aan de
Rondemaat staat er sinds 2017. Het
was een wens van de eerste deelnemers van ‘t Helmgras. Veel deelnemers zijn alleen en om hen niet te
vergeten is het kapelletje gebouwd.
In het kapelletje is de mogelijkheid
om een kaarsje aan te steken en is
er mogelijkheid voor bezinning.

Duchenne Heroes
In september 2021 vindt Duchenne Heroes
plaats: dé offroad uitdaging van 2021! Door deze
sponsorfietstocht te rijden zamelen de deelnemers geld in om onderzoek mogelijk te maken
naar medicijnen en oplossingen voor kinderen
met de ziekte van Duchenne. Twee bevriende
inwoners van Enschede Zuid, Matthijs Heutman
en Ralph Gort, gaan volgend jaar september als
team ‘De Noabers’ meefietsen. In aanloop naar
de sponsortocht kunt u elke maand een update
lezen over hun voorbereidingen, beweegredenen
en acties om geld in te zamelen.
Matthijs: “Even voorstellen, mijn naam is Matthijs
Heutman. Ik ben 41 jaar oud en vader van twee
gezonde kinderen. In mijn vriendenkring kom ik
echter kinderen tegen die de ziekte van Duchenne hebben. Het doet me pijn om het gevecht van
die kinderen en hun ouders te zien. Ik wil me
daarom graag inzetten om deze ziekte de wereld
uit te helpen. Daarom ga ik in september 2021
samen met Ralph Gort meedoen aan Duchenne
Heroes.”
Ralph: “Mijn naam is Ralph Gort en ik ben 23 jaar
oud. Dankzij Matthijs ben ik enthousiast geworden om te gaan Mountainbiken. Matthijs vertelde
mij over het Duchenne Heroesproject en samen
hebben we besloten om in 2021 mee te doen.”
Wat is de ziekte van Duchenne?
Duchenne is een progressieve spierziekte die
voornamelijk bij jongens voorkomt en tot op heden
helaas nog steeds dodelijk is. Door het ontbreken
van een eiwit in het DNA worden de spieren bij
deze jongens niet sterk genoeg opgebouwd. De

jongens verliezen door de jaren heen ook steeds
meer kracht en spierweefsel. De meeste patiënten zijn al vanaf hun 10e levensjaar afhankelijk
van een rolstoel. Doordat uiteindelijk de longen
en hartspier ook worden aangetast is deze ziekte
helaas nog dodelijk.
De Sponsortocht
Matthijs: “Wij gaan ons in september wagen aan
een tocht van 700 kilometer van Frankrijk naar
Vaals over onverharde wegen om geld in te zamelen voor onderzoek naar Duchenne.
Om geld in te zamelen zullen wij de nodige acties
gaan organiseren. Ook komt er bijvoorbeeld nog
een actie in samenwerking met lokale bierbrouwerij Eanske.”
Ralph: “De eerste actie is op dinsdag 16 februari.
We gaan dan een dag lang pizza’s bezorgen voor
Pizzeria La Riviera. De bezorgkosten mogen wij
dan doneren aan Duchenne Heroes.”
Kijk voor meer informatie of om te doneren op:
www.duchenneheroes.nl/de-noabers of gebruik
de QR-code:

Januari 2021
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De
dankbaarheid
en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

Bloemenboetiek
Stroinkslanden
is verhuisd
Van harte gefeliciteerd
met de nieuwe zaak!
Per direct te huur: enkele winkelunits
(074) 250 32 22
info@euverman.eu

BEDANKT

BEDANKT

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?
Bij De Posten hebben we volop mogelijkheden
om aan de slag te gaan. Kijk op onze website
voor diverse vacatures.

deposten.nl/vacatures

Zilverlijn

Vindt u het leuk om regelmatig een
praatje te maken aan de telefoon?
Voor mensen die behoefte hebben
aan een goed gesprek organiseert
Alifa Welzijn Senioren de Zilverlijn.
Hoe het werkt
Als u zich aanmeldt voor de Zilverlijn
wordt u 1 of 2 maal per week op een
door u gekozen tijdstip gebeld door
onze vrijwilligers. Zij bieden u een
luisterend oor, een gezellig praatje
of een goed gesprek. Ook als u vragen heeft kunt u die aan de vrijwilliger stellen. Als de vrijwilliger geen
antwoord op uw vraag kan geven
dan wordt u doorverwezen naar een
medewerker van Alifa Welzijn Senioren.
De Zilvergroep
Naast de Zilverlijn kunt u de Zilvergroep bezoeken. De groep bestaat
uit deelnemers van de Zilverlijn. Zij
komen eens per maand bij elkaar
voor een gezellige ochtend in de

huiskamer
van
het Citypastoraat.
Uiteraard zijn alle
gesprekken vertrouwelijk en is deelname aan de Zilverlijn en de Zilvergroep kosteloos en vrijblijvend.
Aanmelden
Wilt u gebruik maken van de Zilverlijn of wilt u vrijwilliger worden en
vindt u het leuk om een paar keer
per week te bellen met de deelnemers? Meldt u zich dan aan door
contact met ons op te nemen.
Contactpersoon
Naam: Ilse van Heerwaarden
E-mail: i.vanheerwaarden@alifa.nl
Tel. (053) 432 01 22
Alifa Welzijn Senioren
Pathmossingel 200
7513 CM Enschede
Tel. (053) 432 01 22
welzijnsenioren@alifa.nl

Stilzitten is geen optie
Corona zorgt er voor dat je niet meer
in groepsvorm kan sporten of bewegen. Maar stilzitten is ook geen optie. ‘Door te bewegen voel je je fitter
en meer ontspannen’ zegt sportregisseur Maaike van Dartel.
Sportaal stimuleert inwoners van
Enschede om te gaan sporten en
bewegen. Ook in deze periode zoeken zij naar mogelijkheden om inwoners van Enschede te helpen om
in beweging te komen. Samen met
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de Beweegmakelaars van Sportaal
is het project Maatje Move gestart.
‘Inwoners van Enschede worden
gekoppeld aan een sportprofessional die geheel coronaproof een half
uur gaat wandelen in de buurt voor
beweging maar ook voor een sociaal praatje, want eenzaamheid ligt in
deze tijd op de loer.’ vertelt Maaike.
Wil jij deelnemen aan Maatje Move
of iemand aanmelden? Ga dan naar
www.sportaal.nl/maatjemove

“Mijn man is al 155 dagen niet thuis
geweest. Er loopt een rechtszaak,
dus ik kan niet precies zeggen wat
er is gebeurd. Hij heeft in ieder geval
ernstige hersenschade opgelopen in
januari. Heel veel herinneringen zijn
weg. Op sommige dagen dat ik hem
bezoek is alles voor hem ontzettend
wazig. Dan weet hij niet eens meer
wie ik ben. Hij weet mijn naam dan
nog, maar de herinneringen die we
samen hebben zijn niet zoals ze echt
zijn. Of de details haalt hij door elkaar. Hij is er vaak 100% van overtuigd dat hij het bij het
rechte eind heeft. Je
kan hem niet corrigeren. Hij is heel standvastig als het om zijn
geheugen gaat. Daarom voel ik me nu alsof
we in twee verschillende werelden leven.

Ik zoek de plek waar onze werelden
elkaar kunnen ontmoeten en weer
1 kunnen worden. Gisteren herkende hij onze trouwring, hoewel ik ‘m
om mijn nek aan een ketting draag.
Dat deed me erg goed. Het was een
moment waarin onze realiteit samen
kwam. Het is zaterdag onze 45ste
trouwdag. Ik hoop dat we die zo normaal mogelijk kunnen vieren. Ik ga
een lekker maaltje voor hem koken
en hopelijk smaakt het hem. En misschien kunnen we dezelfde herinneringen delen. Ik weet niet of ik daar
genoeg aan heb, maar
het moet maar zo.
Het moet genoeg zijn.
Want hij gaat nergens
heen. En ik ook niet.
We moeten samen
verder.”
Maria, bekend bij Alifa

Zonnebloem Enschede Zuid anno 2021
We kijken graag vooruit naar 2021.
Oké, nog even een kleine terugblik
dan...
Bij het Bouwhuis heeft corona ook
een aantal onverwachte neveneffecten in de dagbesteding gehad. Zo
lag de bakkerij nagenoeg stil evenals
het restaurant en de catering. Onze
deelnemers en onze vrijwilligers van
de Zonnebloem werden door de Rotary Enschede Zuid in december getrakteerd op een lekkere kruidcake
gebakken bij de dagbesteding van
het Bouwhuis. Zo hadden ze bij de
dagbesteding een mooie opdracht en
werden de Zonnebloem deelnemers
en de vrijwilligers nog eens extra bezocht en in het zonnetje gezet. Win
win win! Alsnog onze hartelijke dank,
Rotaryclub Zuid. Zo hebben we het
jaar 2020 dus lekker positief afgesloten.
Voor 2021 staat een fusie met afdeling Helmerhoek op het programma,
dan worden we echt helemaal Zonnebloem Enschede ZUID.
Ik sprak met Vronie van Ommen, een
van onze enthousiaste vrijwilligers.
Ze bezoekt maar liefst 8 deelnemers,
vroeger zelfs wel 20. Zij is vrijwilliger
sinds 1993. Heeft in haar werkzame
leven als kraamverzorgster vele gezinnen bijgestaan en zij is een echte
doener, heeft niks met computers en
zij heeft een groot hart voor de medemens. Een klein gebaar en oprechte
aandacht is haar mantra. De privacy
is voor haar altijd erg belangrijk, wat
in een huis besproken wordt is veilig bij haar. Een gouden regel bij alle
vrijwilligers van de Zonnebloem trou-

wens. Vronie is begonnen als contactpersoon ziekenbezoek bij afdeling
Stroinkslanden. In 2003 maakte zij
de eerste fusie mee. Hogeland had
ongeveer 20 deelnemers, te weinig
om feestjes voor te organiseren en er
ontbraken organisatoren. Ze deden
eigenlijk altijd al mee met de activiteiten van Stroinkslanden, die toen zelf
wel ongeveer 70 deelnemers hadden.
Beide afdelingen gingen soepel samen en de deelnemers ondervonden
er alleen maar voordelen van. Vronie
is inmiddels ook al jubilaris natuurlijk maar zij heeft daarvoor nooit een
beeldje van de Zonnebloem aangenomen, ze vond het niet belangrijk om
te benadrukken dat ze vrijwilliger was.
Ze deed het vanuit haar hart en ze
haalde haar energie uit de contacten
met de mensen. Vorig jaar werd de fusie met afdeling de Wesselerbrink een
feit, opnieuw ontbrak het aan organisatoren. 2020 moest een jubeljaar
worden, maar helaas gooide corona
grotendeels roet in het eten. Toch is
er een goede basis gelegd om door
te gaan, alternatieven te bedenken en
lekker enthousiast activiteiten te gaan
organiseren als het weer kan. De
groep bestaat nu dus uit Hogeland,
Stroinkslanden en Wesselerbrink en
dit jaar sluit afdeling Helmerhoek aan.
We gaan ze met open armen verwelkomen in de zomer, hopelijk met een
feestelijke activiteit natuurlijk. Vronie
blijft lekker enthousiast haar deelnemers bezoeken. Haar wens voor 2021
is dat alle activiteiten voor de deelnemers weer door kunnen gaan. Nu ze
toch even in het middelpunt staat, wat
eigenlijk helemaal niet haar ding is, wil
zij van de gelegenheid gebruik maken
om de winkeliers van Stroinkslanden
hartelijk te bedanken voor al hun positieve bijdragen door de jaren heen.
Altijd waren zij vriendelijk en behulpzaam voor de deelnemers van de
Zonnebloem.
Wilt u ook donateur, vrijwilliger of
gast/ deelnemer worden van de Zonnebloem Enschede Zuid? Neem contact op met Coby van Os g.a.vanos@
home.nl 0534773091
Desire Jansen,
Zonnebloem Enschede Zuid

Ik ben heel gek met de kinderen hier
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 vrijwilliger Erik. Deze
maand willen we u graag meer vertellen over een van de begeleiders bij
Thuis@: Cherelle Rosberg.
Cherelle: “Ik loop vier middagen per week stage bij Thuis@. Ik volg op dit moment de MBO-opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 met als
richting ‘specifieke doelgroepen’. Ik ben altijd kapster geweest, maar ergens
had ik een passie om met kinderen te werken. Toen ik 19 was, heb ik bijvoorbeeld een jaar in Spanje gewerkt bij de miniclub van een hotel. Elke dag zorgen dat een groep van 15-20 kinderen een bijzondere tijd hadden. Dat vond
ik heel leuk. Ik krijg zelfs nu nog wel eens mailtjes van ouders om te vragen
hoe het met me gaat en of ik weer de miniclub kom doen. Toen ik door omstandigheden niet meer als kapster kon werken, ben ik me gaan omscholen.
Ik vond het wel spannend om weer te gaan studeren. Je hoort steeds dat dat
lastig is als je wat ouder bent. Maar daar heb ik gelukkig geen last van. Het
gaat misschien zelfs wel makkelijker.”
Vertrouwenspersoon
Cherelle vertelt verder: “Ik ben heel gek met de kinderen hier. Ik word door de
kinderen ook wel gezien als een soort vertrouwenspersoon. Ik raak niet snel
ik paniek en dat vinden de kinderen fijn. Toen ik hier vorig jaar februari begon,
heb ik de eerste maanden wel een beetje de kat uit de boom gekeken. Ik deed
mee met spelletjes, liet dingen gewoon begaan zonder gelijk boven de regels
te zitten. Deze kinderen hebben door wat ze hebben meegemaakt vaak moeite om mensen te vertrouwen. Dat moet je echt bij ze winnen. Na verloop van
tijd, toen ze me beter kenden, kwamen ze wel. Nu komen kinderen als ze ’s
middags binnenkomen juist naar me toe om te vertellen wat er op school of
thuis is gebeurd. Ik vind het bijzonder om te zien dat ze het vertrouwen weer
terugvinden.”
Werkzaamheden
De begeleiders bij Thuis@ beginnen een half uur voor de kinderen binnen
komen met het verdelen van de taken voor die dag. Cherelle: “De één gaat de
spelletjes doen, een ander regelt het fruit. Weer een ander doet de aanwezigheidscheck of gaat bijvoorbeeld het diner koken.”
Coronacrisis
Tijdens de huidige lockdown mogen de activiteiten van Thuis@ doorgaan.
De kinderen bij Thuis@ hebben de zorg, die ze daar krijgen juist nodig om
door deze crisis heen te komen. Cherelle: “We houden ons natuurlijk aan de
regels, maar afstand houden met en van kinderen blijft lastig. Sommige kinderen komen juist hier voor een knuffel.”
Doel/droom
Cherelle: “Ik vind het belangrijk om de kinderen bij Thuis@ een fijne tijd te geven. Om gewoon gezellige dingen te doen. Als ik verder ben in mijn opleiding
hoop ik echt de rol van vertrouwenspersoon aan te kunnen nemen. Meer dan
ik nu doe. Ik merk bijvoorbeeld dat kinderen vaak zo veel begeleiders hebben,
dat ze niet weten bij wie ze hulp kunnen vragen. Vaak weten de begeleiders
ook niet van elkaars bestaan af. Laatst sprak ik hier een jongen, die me in
vertrouwen iets vertelde. Toen ik daarover contact zocht met school, bleek
dat die al actie ondernam, maar zonder de jongen daarin te betrekken. Ik heb
daarin wat kunnen bemiddelen.
Eigenlijk is dat niet onze taak. Maar ik wil graag voor de kinderen hier een
centraal aanspreekpunt zijn. Een luisterend oor dat ook kan helpen.”

Januarimissen
2021
We
de kleedkamerhumor

www.winkelcentrumhetstroink.nl

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

Pedro Swier

Albert Heijn
is vernieuwd
en vergroot

Bel (053) 431 23 89

www.vredehof.nl

Gefeliciteerd met
het prachtige resultaat!
Per direct te huur: enkele winkelunits

Hartenpost Valentijneditie

Wilt u ook meehelpen met het maken van Hartenpost voor Valentijn? Stuur dan je
(zelf)gemaakte post naar:
M-pact hartenpost
of
Lonnekerspoorlaan 122		
7523JM Enschede			

Stichting Present
Deurningerstraat 12
7514BH Enschede

Of lever je post in bij een inleverpunt bij één van de deelnemende Jumbo
supermarkten. De Hartenpost wordt verzameld van 14 januari tot 14 februari.

Wij wensen je
een goed en
gezond 2021!

Victoria 3
Victoria 3 is een team van 21 man.

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

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!

www.fysiotherapiewesselerbrink.nl

053 - 4780470

Namens Univé Oost
&
Ontmoetingsclusters
Enschede

Ze trainen normaal gesproken één
keer per week op woensdagavond.
De jongste speler is 24. De oudste
59. Maar gemiddeld ligt de leeftijd
rond 40 jaar. Richard: “Als we op
zondag een wedstrijd hebben, beginnen we eerst samen in de kantine
met koffie. Op het veld worden de
messen geslepen en daarna drinken
we gezellig samen een pilsje. Die
band is ontzettend bijzonder. Ik heb
laatst mijn zoon nog geprobeerd uit
te leggen dat dit hele andere vriendschappen zijn dan die je bijvoorbeeld
op school maakt. Dit is blijvend en
je blijft ook altijd leeftijdsgenoten of
oud-klasgenoten tegenkomen bij andere teams.”
Het team zet zich ook in voor de

Sociale contacten
Richard Vulker: “We hebben bij Victoria vier seniorenteams op zondag.
Ik zit in het derde team. Je zou ons
een soort vangnet voor oud-spelers
van het eerste elftal kunnen noemen. Omdat we bijna allemaal op
selectieniveau gevoetbald hebben,
gaat het bij ons ook nog steeds om
het voetballen. We willen iets presteren. Maar net zo belangrijk zijn de
onderlinge contacten. Het sociale
gebeuren. In het team zitten jongens
die ik al 30-35 jaar ken. We kennen

FC Twente Cup van start in
februari

(074) 250 32 22
info@euverman.eu

In het begin van dit nieuwe jaar hebben Stichting Present en Stichting M-pact de
handen ineen geslagen om een nieuwe Hartenpost-editie neer te zetten. Deze
keer rondom Valentijnsdag.
Hartenpost is een tekening, kaartje, knutselwerkje of cadeautje dat door de brievenbus past en dat je maakt voor eenzame of kwetsbare mensen in Enschede.
Deze editie krijgt echter een kleine twist: Er zit een zogeheten Hartenloterij aan
vast. De ontvanger van hartenpost kan namelijk ook nog een leuk Hartenpakket
winnen!

Het is nog altijd stil op de velden en in
onze kantine. Door de coronamaatregelen en de lockdown kunnen en
mogen we nog weinig. Gelukkig mogen onze junioren bijna allemaal wel
trainen. Maar de senioren staan al
sinds maart langs de lijn. Ze zijn buitenspel gezet. Hoog tijd om eens te
kijken hoe het op die ‘reservebank’
gaat.

ook elkaars partners en kinderen.
Normaal zien we elkaar twee keer
in de week. We kennen elkaar dus
echt. We missen allemaal ook de
kleedkamerhumor.
Maar zelf vind ik het belangrijker
om even naast een teamlid te gaan
lopen bij de warming-up om te vragen hoe het met hem gaat, omdat
we weten dat hij even niet zo goed
in zijn vel zit. We praten met elkaar
en dat is nu heel anders. We hebben
wel een groepsapp waarin we elkaar
feliciteren, filmpjes rondsturen of
lekker ouwehoeren, maar dat is niet
hetzelfde.”

pagina 11

Droom jij ervan om in De
Grolsch Veste te voetballen? FC Twente, scoren in
de wijk biedt jou deze unieke kans. Ben jij tussen 11-17
jaar? Schrijf je dan met jouw
team in voor de FC Twente
Cup 20/21. Inschrijven kan
tot begin februari.
De FC Twente Cup is een
uniek project van vier maanden en richt zich vooral op
jongeren die veel op straat
rondhangen.
Kwalificatie
voor het grote eindtoernooi
kun je afdwingen door in
je eigen wijk vier maanden
maatschappelijk actief te
zijn in de vorm van buurtbijdrages, trainingen en oefenwedstrijden. Dit doe je natuurlijk niet voor niets, want
tijdens deze kwalificatie ontvang je mooie FC Twente
prijzen. De ultieme beloning
is een plek op het eindtoernooi in de Grolsch Veste.
Dat toernooi zal plaatsvinden in juni 2021.

FC Twente, scoren in de wijk
probeert creatief te handelen in tijden van corona en
kijkt niet naar onmogelijkheden maar juist naar de mogelijkheden. Jongeren gaan
momenteel gebukt onder
een moeilijke tijd en de FC
Twente Cup biedt ze ondanks alle beperkingen toch
de mogelijkheid om samen
ergens mee bezig te zijn.
Uiteraard wordt hierbij altijd
gehandeld vanuit de richtlijnen van het RIVM.
Er is deze editie ruimte voor
20 wijkteams, verspreid over
de hele regio Twente. Deelname aan dit project is gratis. Je kunt je team inschrijven via de website van het
project: www.fctwentecup.
nl/inschrijving. Inschrijven
kan tot vrijdag 5 februari. De
Kick-Off van de FC Twente
Cup is in de week van 8 februari.
Meer info: mailen naar
info@fctwentecup.nl of
bellen met 06-534 31 054.

vereniging. Samen met de zaterdagteams wordt er twee of drie keer
per jaar een activiteit georganiseerd,
zoals het Sportcafé, Bokbiertoernooi
of Dag van Victoria’28 met o.a. ouder-kind wedstrijd en een wedstrijd
van de E- en F-jeugd tegen de 1e
selectie. Bovendien doen diverse
spelers uit het team vrijwilligerswerk
binnen Victoria’28. Richard: “Dat
overkomt je toch al snel als jongens
van de club.”
Richard: “Een verschil met bijvoorbeeld de zaterdagteams is dat wij na
een training één biertje drinken en
dan naar huis gaan. Zij blijven hangen. Daar is de 3e helft minstens net
zo belangrijk als de eerste twee. Wij
gaan samen bijvoorbeeld naar Düsseldorf voor een ijshockeywedstrijd
of met een grote groep skiën en maken er dan een weekendje van.”
Victoria zit in mijn bloed
Richard voetbalt al sinds zijn 5e bij
Victoria. Van zijn 17 tot zijn 36e heeft
hij in de selectie gespeeld. Hij is trainer geweest, heeft in het bestuur
gezeten en doet vrijwilligerswerk bij
de vereniging. Momenteel zit hij in
een werkgroep om de cultuur binnen
de vereniging te bewaken én te verbeteren. “Victoria is een warm bad
waar je thuis bent. Hopelijk kunnen
we dat allemaal snel weer ‘in het
echt’ ervaren.”

Wie is de meest inspirerende vrouw
van Twente?
Welke vrouw inspireerde jou het afgelopen
jaar? Welke vrouw zette zich in voor de samenleving? Wie was de meest inspirerende
Twentse vrouw in 2020? SIVE is op zoek
naar de meest inspirerende vrouw van het
afgelopen jaar om aan haar de Brigit Sijmons SIVE Award 2021 uit te reiken! U kunt
nu vrouwen nomineren. Een jury bepaalt wie
van de genomineerden op maandag 8 maart
2021, tijdens Internationale Vrouwendag, de
award in ontvangst mag nemen. Nomineren
kan nog t/m 1 februari 2021.
Nomineren
Iedereen mag vrouwen nomineren. Om de
Brigit Sijmons SIVE 2021 Award te kunnen
winnen, moet de nomineerde vrouw voldoen
aan de onderstaande criteria:
- Zij is een inspiratiebron in Twente
- Zij zet zich in voor de samenleving door
anderen te helpen
- Zij dopt haar eigen boontjes
- Zij is een voorbeeld voor andere vrouwen
- Zij vindt het belangrijk dat iedereen gelijke
kansen krijgt en draagt dit ideaal ook uit
Dus, ken jij DE
vrouw die de
Brigit Sijmons
SIVE
Award
verdient? Meld
haar dan zo
snel mogelijk
aan.
Dit kun je doen
door een korte
motivatie
te
schrijven
waaruit blijkt
dat zij voldoet
aan de gestelde criteria.
Stuur de moti-

vatie samen met een rechtenvrije foto naar coordinator@
sive.nl. Aanmelden kan tot
en met 1 februari 2021. Daarna worden de
vrouwen met de meeste nominaties bekend
gemaakt.
De Brigit Sijmons SIVE Award
Brigit Sijmons was jarenlang de bevlogen
voorzitter van SIVE. Ze overleed op 10 november 2017. Haar kracht was het verbinden van mensen. Vol enthousiasme en
positiviteit heeft ze vele vrouwen weten te
inspireren. Haar kracht is vandaag de dag
nog steeds voelbaar. Met de Brigit Sijmons
SIVE Award wil SIVE vrouwen stimuleren en
inspireren om hun hart te volgen. Om een
voorbeeld te zijn voor anderen. Kortom met
de Brigit Sijmons SIVE Award wil SIVE zowel
de nalatenschap van Brigit als de inspirerende vrouwen van Twente eren.
Jaarlijks organiseert SIVE Internationale
vrouwendag voor alle vrouwen in Twente. Dit
jaar zal dat evenement online plaats vinden.
Tijdens deze dag wordt ook de Award uitgereikt. Dit gebeurt volledig corona-proof.
Vorige winnaars
In 2020 mocht Sangita Khadka (31 jaar) de
award in ontvangst nemen. De jury zei over
haar: “Sangita heeft een warm hart voor minderheden, emigranten en natuurlijk voor haar
geboorteland Nepal. Ze draagt de Nepalese
cultuur en de positie van de vrouwen daarbinnen uit door erover te vertellen en te dansen. Ze geeft lezingen over de positie van
vrouwen en meisjes. Zij heeft dus op jonge
leeftijd al veel op eigen kracht moeten doen
en heeft gekozen om haar weg te zoeken
voor goed onderwijs buiten Nepal. Dat verdient een prijs!” In 2019 kreeg Audry Hoemakers de titel meest inspirerende vrouw 2019.

K i nder p a g i n a

Januari 2021
Maart 2019

Moeite met bewegen
of pijnklachten?

www.winkelcentrumhetstroink.nl

De Posten Fysiotherapie heeft alle specialisaties
in huis om u te helpen.

Kuipers Dier-,
Tuin- en Hobbyshop
is verhuisd

Columbus kinderopvang

Onze praktijk is
direct toegankelijk
voor jong en oud.
Een verwijzing is
niet nodig.

Meer
informatie
of direct
een afspraak
maken?
Bel naar:
053 - 4 771 085

Praktijk de Posten Fysiotherapie

Per direct te huur: enkele winkelunits
(074) 250 32 22
info@euverman.eu

WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

Columbus kinderopvang

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

Van harte gefeliciteerd
met de nieuwe zaak!

de Stroinkslander

De Posten 135 (ingang Noaberbrink)
7544 LR Enschede
I: www.depostenfysiotherapie.nl
E: fysiotherapie@deposten.nl

Fysiotherapie

ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194.indd 1
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BENU Apotheek Stroinkslanden

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

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

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

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

Nieuwe winkelunits opgeleverd
Half december zijn aan de noordkant van het winkelcentrum drie nieuwe winkelunits opgeleverd
aan Bloemenboetiek Stroinkslanden, Kuipers Dier,
Tuin- en Hobbyshop en fietsenwinkel Falagro. De
bloemenzaak keert terug naar zijn vertrouwde
stek op de hoek van de passage tegenover Albert
Heijn, de dierenzaak verhuist juist helemaal naar
de andere kant van het winkelcentrum. De nieuwe
fietsenwinkel opent eind deze maand zijn deuren.

Nieuw: ALDI
ALDI opende half december zijn nieuwe supermarkt aan de zuidkant van Het Stroink. De winkel
is ingericht volgens het nieuwste ALDI-concept:
overzichtelijk en ruim, met een eigentijdse presentatie, nieuwe winkelwagens, energiezuinige ledverlichting en duurzame koeling en verwarming.
Ook het assortiment biedt volop verrassingen, zoals een ruimere keuze in groenten en fruit, de hele
dag door vers afgebakken broodjes, maaltijdsalades, kant-en-klare sandwiches en smoothies.
Albert Heijn: groter én aantrekkelijker
Albert Heijn werd de afgelopen weken fors vergroot
en onderging een complete metamorfose. De supermarkt werd daarbij omgebouwd naar het nieuwste AH-winkelconcept: bredere gangpaden, een
ruimer assortiment en veel meer keuze in versproducten. Ook kunnen klanten nu gebruikmaken van
nieuwe services, zoals de handige zelfscan.

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

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 86
Tel. 053 4766339

Het M-Pact Doe Mee Huis wenst jullie
een gelukkig en gezond 2021 toe!
Hopelijk kunnen wij jullie gauw weer verwelkomen bij onze buurtmaaltijden.

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

Fotoclub Stroink zoekt nieuwe leden

Maakt u weleens een foto en denkt u daarna: dat
zou mooier kunnen?
Heeft u weleens van sluitertijd gehoord, maar
heeft u geen idee wat dat betekent?
Of houdt u gewoon van fotograferen? Kom dan
eens kijken bij Fotoclub Stroink.
Fotoclub Stroink is een club van enthousiaste
amateurfotografen. De club bestaat volgend jaar
10 jaar. Maar ook de fotoclub heeft het in deze
coronatijd moeilijk. Er zijn nu nog maar negen leden. “En dat is eigenlijk te weinig,” aldus voorzitter Maurits Oosterholt. “We willen een gezellige
én laagdrempelige vereniging zijn. Iedereen is
welkom. Er is één voorwaarde: een deelnemer
moet een fotocamera hebben waarop je zelf de
instellingen kunt veranderen. Het hoeft echt geen
dure spiegelreflexcamera te zijn. Veel mensen
fotograferen tegenwoordig met hun telefoon. Dat
kan. Dat doe ik ook wel eens en dat levert nog
mooie foto’s op ook. Maar je kunt niks zelf bepalen. De telefoon bepaalt de sluitertijd, het diafragma en de ISO-waarde. En dat is nou net waar
wij mee experimenteren om nóg mooiere foto’s te
maken dan we al konden.”

Diafragma??
Sinds de digitale fotocamera zijn intrede heeft gedaan, hoef je als je een foto wilt maken nauwelijks
na te denken over de instellingen. Toch kan het
veel verschil maken als je dat wel doet. Maurits:
“Mijn vrouw maakte laatst op de camping met
haar mobiel een foto van een mooie vogel. Leuke
foto, maar mensen vroegen steeds of dat onze
tent was? De vogel zagen ze helemaal niet. Ik
heb zelf ook een foto gemaakt van de foto. Door
het diafragma aan te passen en door te letten op
de compositie zie je nu vooral de vogel. De rest
is wazig of op de achtergrond. Voor iedereen is
het nu in één oogopslag duidelijk dat het om de
vogel gaat.
Of bijvoorbeeld sportfoto’s. Als je dan een te lange sluitertijd gebruikt, wordt de foto onscherp en/
of bewogen. Dat zijn maar een paar technieken,
maar zo kun je wel snel extra mooie foto’s maken.
Daar willen we je graag bij helpen.”
De fotoclub
Robert van Dijk is al een aantal jaren lid van de
fotoclub. Hij beheert ook de website. “We komen
als club iedere laatste maandag van de maand bij
elkaar. Vooraf is er een thema bepaald. Iedereen
maakt aan de hand daarvan een aantal foto’s. Die
Hans Poelert

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

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Jet
Broekstra, Marijke Tetteroo, Bert Bennink

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

Afhaalpunten wijkkranten:
WC Stroinkslanden, Primera, Tankstation WC Stroink

Vormgeving, interviews en redactie: 
Jet Broekstra

Klachten betreffende verspreiding:
Twente Huis aan Huis via telefoon: 0743030271 of email: contact@stroinkslander.nl, o.v.v. straat en huisnummer

Interviews en redactie: Marijke Tetteroo

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 3 februari 2021
De volgende krant verschijnt op:
woensdag 17 februari 2021
Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.stroinkslanden.nl

Duurzame energie van eigen dak
Afgelopen maand is Zonel Energy begonnen met
het plaatsen van 1.890 zonnepanelen op het dak
van het winkelcentrum. De installatie heeft een totale oppervlakte van ruim 3.000 vierkante meter en
een totaal vermogen van ruim 614.000 wattpiek.
Dankzij de opwekking van groene stroom zal met
de installatie jaarlijks ruim 300.000 kilo CO2-uitstoot worden bespaard. Het Stroink mag dan ook
met recht ‘het groenste winkelcentrum van Enschede’ worden genoemd!

Niet alleen maar een kiekje, maar ook een mooie foto

Gerrie van der Kamp

Colofon

Binnenkort in Het Stroink: JM Optiek
Na de verhuizing van de dierenwinkel en de bloemenzaak wordt de locatie waar ze tijdelijk gevestigd waren herontwikkeld tot nieuwe winkelunits.
Eén van deze winkelunits – gelegen naast de ALDI
en tegenover Gastrovino Vaneker – is inmiddels
verhuurd aan JM Optiek. Naar verwachting gaat
de nieuwe optiekzaak eind maart open.

De laatste loodjes…
De werkzaamheden van de aannemers kwamen
de laatste weken van 2020 in een stroomversnelling. De tegelvloer van de passage is inmiddels
klaar, net als de nieuwe entree met rieten kap aan
de noordkant. Naar verwachting zullen de laatste
werkzaamheden aan het gebouw in de loop van
februari worden afgerond. En ook rond het winkelcentrum vorderen de werkzaamheden goed. Zo
zijn de bestratingswerkzaamheden aan de zijde
van de Zuid Esmarkerrondweg afgerond en is na
nieuwjaar ook begonnen met de aanleg van de bestrating aan de noordkant, vanaf het tankstation tot
aan de fietsenzaak. Al deze infrawerkzaamheden
zullen in de loop van maart worden afgerond.

www.stroinkslandenapotheek.nl

APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577
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Winkelcentrum Het Stroink nadert voltooiing

Bij BENU kunt u terecht voor advies, medicijnen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. 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

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

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

de Stroinkslander
WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

Medio januari 2020 werd met de onthulling van
een groot bouwbord het officiële startsein gegeven voor de verbouwing en uitbreiding van
winkelcentrum Het Stroink. Precies één jaar later is de megaklus bijna geklaard. De komende
twee maanden staan voor de aannemers, de
winkeliers én de bezoekers van het winkelcentrum dan ook vooral in het teken van ‘de laatste
loodjes’.

Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982

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

Januari 2021

bespreken we dan samen. We geven elkaar opbouwende kritiek en tips.”
Maurits: “Vanaf heden willen we indien mogelijk
eens per maand met de groep een uitstapje maken om daar samen te fotograferen. Natuurlijk
gaat dat nu door de lockdown allemaal niet, maar
zodra het kan gaan we er weer voor.”
Tot slot
Maurits: “Wat vind ik zo leuk aan fotograferen? Ik
doe het al meer dan 50 jaar. Ik ben ooit gewoon
begonnen en gaan proberen. Ik vind het leuk om
de natuur in te gaan en mooie dingen te fotograferen. Creatief bezig zijn om herinneringen zo
mooi mogelijk vast te leggen. Daar gaat het om.
Dus wilt u ook meer dan gewoon rechttoe rechtaan foto’s maken? Kom eens langs of stuur een
mail. Dan gaan we samen aan de slag!
Kijk voor meer informatie op:
www.fotoclubstroink-jouwweb.nl
Gerard Weijers

Volg ons op Facebook

Winkelcentrum het Stroink
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Is helemaal verbouwd!

Ondanks de lockdown staan veel van onze winkeliers voor jullie klaar!

De Supermarkt, dierenwinkel, snackbar en versspecialisten zijn “gewoon“
geopend. Zeker weten of je bij jouw favoriete winkels terecht kan of online kunt
bestellen? Kijk dan voor jouw bezoek op de website of Facebookpagina.

het

stroink

Elzinga

