
Sinds kort is het ’s ochtends om 8.00 uur al gezel-
lig druk bij het Stroinkshuis. Zo’n 60 kinderen krijgen 
daar gratis een ontbijt voor ze naar school gaan. Hun 
school, basisschool De Regenboog, organiseert dat 
schoolontbijt samen met het M-Pact DoeMeeHuis. 
Ouders die gebruik wilden maken van dit schoolontbijt 
konden hun kinderen aanmelden. 
Directrice Mariëlle Siebelt: “Wij kunnen niet in de por-
temonnee van de ouders kijken. Daarom mochten 
alle ouders hun kind(eren) aanmelden als ze de hulp 
konden gebruiken. We moesten wel kijken hoe we 
het zouden organiseren, want het ontbijt mag natuur-
lijk niet ten koste gaan van de lestijd. Daarom is het 
schoolontbijt al om 8.00 uur in het Stroinkshuis. Ou-
ders kunnen hun kinderen hier brengen. De kinderen 
eten samen en na afloop nemen onze leerkrachten ze 
mee naar school. We zijn nu een tijdje bezig en het 
gaat goed. Kinderen leren zo ook om elkaar te helpen 
en ze helpen ook met opruimen.”

Waarom een schoolontbijt?
Directrice Mariëlle Siebelt: “Ik merk al langer dat veel 
ouders het zwaar hebben. Steeds meer ouders heb-
ben ook moeite om rond te komen. Ik probeer altijd te 
kijken hoe ik kan helpen. Daarom krijgen alle kinde-
ren vijf dagen per week gratis schoolfruit. Ook staat er 
naast mijn kantoor een kast met crackers, brood, beleg 
etc. Kinderen kunnen dat pakken als ze geen ontbijt 
hebben gehad. Maar dat bleek niet genoeg. De laatste 
tijd was de kast steeds vaker nodig. En niet alleen voor 
een ontbijt maar ook voor de lunch. 
Ik vond dat dat anders moest. Dus ben ik met verschil-
lende organisaties gaan overleggen. Als we de ouders 
willen helpen, moet het ontbijt gratis zijn. Maar hoe 

betalen we dat? En wie gaat het regelen? Men zegt 
vaak dat de scholen dat wel even kunnen doen, maar 
we hebben al meer dan genoeg op ons (ontbijt)bordje. 
Dankzij giften van Rotary Zuid en het Jeugdeducatie-
fonds kunnen we het ontbijt nu tot het eind van het 
schooljaar gratis verzorgen.”

Een gezond schoolontbijt
Om de school te ontlasten organiseert het M-Pact 
DoeMeeHuis het schoolontbijt. “Samen met enkele ou-
ders en twee leerkrachten zetten we ’s ochtends alles 
klaar. Als de kinderen naar school zijn, ruimen we alles 
op en worden de zalen weer klaargemaakt voor de an-
dere gebruikers van het Stroinkshuis. Wij doen ook de 
inkopen,” vertelt Mildred Beetz, coördinator DoeMee-
Huis. “De kinderen krijgen een gezond ontbijt volgens 
de schijf van vijf. Er zijn boterhammen, broodjes, be-
schuit en crackers. Er is kaas, kipfilet en allerlei zoete 
soorten beleg. Op maandag en vrijdag zorgen we ook 
voor komkommer en tomaatjes. En uiteraard krijgen 
de kinderen er een glas melk bij.” 

Het schoolontbijt wordt tot het eind van dit schooljaar 
georganiseerd. Bij de aftrap op 24 oktober vertelde 
oud-schaatser Gianni Romme waarom een ontbijt zo 
belangrijk is. Directrice Mariëlle Siebelt: “Gianni is al 
vaker bij ons op school geweest, dus dat was extra 
leuk. Ik hoop dat we dit schoolontbijt nog langer dan dit 
schooljaar kunnen verzorgen. De vraag is alleen hoe 
we dat moeten financieren… En misschien kunnen we 
ook wel een lunch organiseren? Het is triest dat het 
nodig is, maar ik ben blij dat we elkaar zo kunnen hel-
pen.”
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Een gezond schoolontbijt voor kinderen van De Regenboog

Verkoop handgemaakte knuffels 
Kent u de handwerkgroep van het DoeMeeHuis al? Ze 
komen wekelijks bij elkaar in het Stroinkshuis om te ha-
ken. Paulien: “We zijn een gezellige groep. We maken 
allerlei knuffels, maar ook we haken bijvoorbeeld ook 
theeserviesjes! Alles is te koop via de Facebookpagina 
van het DoeMeeHuis. U kunt zelfs iets bestellen. Ziet u 
bijvoorbeeld een muis met een rood jasje, maar wilt u 
liever een blauw jasje? Dan kan dat!”

Mildred Beetz, coördinator DoeMeeHuis: “In de wijk 
wonen veel mensen, die niet zomaar even naar het 

centrum kunnen om een cadeautje te kopen. Nu kun-
nen ze hier terecht om toch iets leuks te kopen. En 
Paulien, Janny, Joske en alle andere dames hebben 
veel plezier om de knuffels te maken!”

Meer informatie: www.facebook.com/DoeMeeHuis-
Stroink

Intocht op 19 november
Op Zaterdag 19 november komt Sinterklaas samen 
met zijn pieten op bezoek in Stroinkslanden. Om 13.00 
uur vertrekt Sinterklaas per koets bij onze mooie wijk-
voorziening Stroinkshuis. Daarna maakt hij een tocht 
door de wijk samen met zijn pieten, verkeersregelaars, 
politie en brandweer. Rond 13.45 uur stopt de kleuri-
ge en muzikale stoet bij Winkelcentrum Het Stroink. 
En rond 15.00 uur is Sinterklaas weer terug bij het 
Stroinkshuis. Kijk voor meer informatie over de route 
op bladzijde 2 van deze krant.

Pietendisco 19 november
Als Sinterklaas en zijn pieten weer terug zijn bij het 
Stroinkshuis, is het tijd voor feest. Dansen jullie gezel-
lig mee tijdens de pietendisco? Kijk voor meer informa-
tie op bladzijde 2 van deze krant.

Kleurwedstrijd 19 november t/m 2 december
Winkelcentrum Het Stroink organiseert voor alle kinde-
ren een kleurwedstrijd. Vanaf zaterdag 19 november 
kun je bij alle winkels een kleurplaat ophalen en/of in-
leveren. Inleveren kan tot 2 december. Op zaterdag 3 
december is de prijsuitreiking

55

Sinterklaas in Stroinkslanden
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Column
Nieuws van Smiley Stroinkslanden

Halloween 2022: Het waren twee fantastische dagen! Graag tot de volgende 
keer, met vriendelijke groeten, het Smileyteam

Grote najaarsproeverij tijdens 
jubileum Gastrovino Vaneker

Na 20 december gaat de Kooksoos met kerstvakantie, 10 januari 
zijn ze weer terug.

      GGeezzeelllliigg  ssaammeenn  eetteenn  iinn  ddee  wwiijjkk  
 Elke dinsdagavond om 17:30 en kookt een enthousiast team vrijwilligers een 
      heerlijk vers 3-gangenmenu. 
 
 Inloop op dinsdag vanaf 17:15. 
 Opgave: tot uiterlijk maandag 17:00 uur.                        
 Kosten: € 7,50 (3-gangenmenu) 
 
                  

 

Menu’s in:   november, december 2022 

  
Dinsdag 22-11 Voorafje, bami en een toetje 
Dinsdag 29-11 Voorafje, hutspot en een toetje 
Dinsdag   06-12 Voorafje, Pilav, rijst en een toetje 
Dinsdag 13-12 Voorafje, boerenkool en een toetje  
Dinsdag 20-12 Kerstdiner 
    
 

Voor opgave en informatie:

Gertine Harberink 06-22 88 66 00 

Locatie: Stroinkshuis    Het Stroink 64 

 

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! 

BEN OF WORD JIJ DE NIEUWE BEZORGER VAN DEZE KRANT?

MELD JE DAN NU AAN EN MAAK KANSOP EEN 
 
 
 
 
 
 EEN PLAYSTATION 5 

Ga snel naar www.allinnbezorger.nl en schrijf je in!

 

Je kunt me bakken, stomen, stoven, frituren, pocheren, grillen, vullen, paneren…mijn 
mogelijkheden zijn eindeloos!!  

 

In november brengt de keukenbrigade van het DoeMeeHuis een ode aan de kip! Onze 
buurtmaaltijden op woensdagen en donderdagen zullen deze maand dan ook in het teken 
van dit “meest veelzijdige stukje vlees” zijn. Wil je weten welk menu’s er worden 
aangeboden? Stuur een whatsapp bericht met je naam ovv “menu nieuws” naar : 

• 0066--1133660033229966 en wordt elke dinsdag via whatsapp op de hoogte gehouden van het 
menu van die week. 

Geen whatsapp? Geen nood… bellen kan natuurlijk ook altijd "#$% 

In het weekend van 4, 5 & 6 november organiseerde Gastrovino Vaneker wegens 
het 10-jarig jubileum een grote najaarsproeverij. Drie dagen van proeven, ontmoe-
ten en feest. Na een gezellige en drukke vrijdag en zaterdag met ook een Rad van 
Fortuin, was er zondag het sluitstuk met wederom de mogelijkheid om 50 bijzondere 
wijnen te proeven, tussen de hapjes door. De Stroinkslanders weten deze activitei-
ten inmiddels feilloos te vinden. Op zondag zat het buffet vol met 50 eters en daar-
aan voorafgaande waren er maar liefst 80 proevers aanwezig! Tijdens het proeven 
van een aantal wijntjes op zondag kwam uw redacteur nog wat oude buurtgenoten 
uit de Stroinkslanden tegen die echt superblij zijn dat er weer meer activiteiten wor-
den georganiseerd in de wijk! 

De jaarlijkse Korendag in Prismare was een goot succes. Er traden 
veel koren op en het   publiek was in grote getale aanwezig, wat het 
zingen tot een feestje maakte.
Voor het Grensland Overdagkoor was het de eerste keer dat wij een 
optreden met onze nieuwe dirigent Jeroen Hulshof hadden. De re-
acties van het publiek over ons optreden waren erg enthousiast. Wij 
hebben allemaal heerlijk gezongen en erg genoten. 
Nu gaan wij met onze repetities de Kerstnummers in studeren voor 
ons komende Kerstoptreden op 10 december. 
Op onze website www.grenslandoverdagkoor.nl staan een paar film-
pjes van het optreden in Prismare en verdere informatie over ons 
koor.

Geslaagd optreden in Prismare 
van het Grensland Overdagkoor

Op vrijdag 9 december organiseren het Stroinkshuis en het 
M-Pact DoeMeeHuis samen een gezellig kerstgeschen-
kenmarkt. Iedereen is welkom om van 14.00-18.00 uur 
langs te komen voor leuke en betaalbare kerstcadeaus. Er 
zijn bijvoorbeeld gehaakte knuffeldieren, handgemaakte 
tassen, sjaals, handgemaakte kaarten en schilderijen. Ook 
is er een heerlijk aanbod van versnapering, zoals o.a. huis-
gemaakte kerstkoekjes/cakes, huisgemaakte saucijzen-
broodjes, huisgemaakte kaasbroodjes, huisgemarineerde 
vleesspiesjes, huisgemaakte salades en huisgemaakte 
sauzen. Natuurlijk is er ook glühwein en warme chocolade-
melk!  Tot 9 december!

Kerstgeschenkenmarkt op 9 december
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Jenny Schonewille heeft al 20 
jaar een hechte band met haar 
wijk Stroinkslanden. Ze zet 
zich als vrijwilliger, geheel 
vanzelfsprekend, al die jaren 
al in voor haar wijk. Jenny 
geeft aan dat ze zich daarnaast 
enorm betrokken voelt bij het 
wel en wee van haar wijkvoor-
ziening Stroinkshuis. 
Jenny was destijds een van de 
voorvechters voor de komst 
van de wijkvoorziening. De 
vraag of Stroinkshuis in de 
afgelopen 7 jaar een toege-
voegde waarde heeft voor haar 
wijk is voor haar intussen wel 
duidelijk.

‘’Ik was even van plan te gaan 
verhuizen, maar zie daar toch van 
af ’’. Stroinkshuis tegenover mijn 
woning gee�  mijn namelijk best 
een veilig en prettig gevoel. Als 
ik hulp nodig heb kan ik altijd bij 
de beheerders van Stroinkshuis 
terecht. Ik ken de beheerders van 
Stroinkshuis Danielle, Birgit en 
Jogchem intussen allemaal vrij 
goed. Zij houden ook in de gaten 
of het met mij goed gaat en dat 
is een erg prettig gevoel. Ik ben 
immers ook niet meer de jongste 

en een extra oogje in het zeil is 
altijd handig.

Maar Stroinkshuis hee�  meer 
voordelen, zo schui�  ze twee keer 
per week aan bij de Eetsoos en 
is ze actief lid bij de werkgroep 
wijkbudgetten Stroinkslanden. 
De beheerders zien de rol en 
inzet van Jenny als een erg toe-
gevoegde waarde. Jenny denkt 
gevraagd en ongevraagd met 
Stroinkshuis mee, ze dur�  echt 
kritisch te zijn en houdt alles in 
de gaten. Maar het belangrijkste 
is dat Jenny tijdens de afwezig-
heid van de beheerders, hun 
taken waarneemt en de scepter 
zwaait over Stroinkshuis. Hoe bij-
zonder mooi is dat. ‘’En dat doet 
ze meer dan goed, zegt Danielle 
Kree� ’’.

Als dank hebben de beheerders 
afgelopen week de handen uit de 
mouwen gestoken en de tuin van 
Jenny een grondige winterbeurt 
gegeven. 
‘’Uiteraard was dat niet nodig 
geweest, zegt Jenny’’.  Maar het 
neemt niet weg dat het wel heel 
goed uit komt. De tuin doen is 
toch wel een beetje zwaar aan het 

worden. En zolang als ik kan blijf 
ik me inzetten voor Stroinkshuis 
en mogen ze best mijn tuin wel 
blijven doen, Onder het motto 
“voor wat hoort wat” aldus Jenny 
Schonewille. 

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

ve
rto

ria
l

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

Sinterklaasintocht Stroinkslanden
Sinterklaas vertrekt 
per koets om 13.00 
uur bij onze mooie 
wijkvoorziening 
Stroinkshuis. 
Samen met verkeers-
regelaars, politie en 
brandweer gaat de 
goedheiligman door 
de wijk. Uiteraard  
neemt de Sint ook 
zijn Pieten mee om 
er samen met de 
buurtbewoners een 
gezellige tocht van te 
maken!

Halverwege de in-
tocht stopt de kleuri-
ge en muzikale stoet 
bij het Winkelcen-
trum Stroinkslanden, 
daarna gaat hij weer 
terug naar Stroinks-
huis. Daar sluit de 
Sint en zijn Pieten de 
intocht af  met een 
heuse Pietendisco 
van 15:00 uur tot 
16:00 uur.

Jullie komen toch ook kijken en misschien mee dansen?

Speurtocht 3 december in Winkelcentrum Het Stroink
Sinterklaas is iets kwijt. Wat hij kwijt is, is een groot raadsel. Hij wil het de Pieten 

maar niet vertellen. Wil jij ze helpen? Kom dan op 
zaterdag 3 december naar het Winkelcentrum. Pieten 
delen dan namelijk wedstrijdformulieren uit. Bij elke 
winkel hangen letter(s) op de ramen. Alle letters sa-
men vormen een zin. Als je deze zin op het wedstrijd-
formulier invult en inlevert bij de pieten, maak je kans 
op een mooie prijs. Om 16.00 uur is de prijsuitreiking. 
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Geldig t/m di 6 december 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

a3,14 - a3,98

2 VOOR

250

JUMBO BOERENKOOL, 
HUTSPOT OF ANDIJVIE
2 zakken boerenkool à 300 gram,  
andijvie à 400 gram of hutspot à 500 gram

DR. OETKER RISTORANTE
2 verpakkingen
M.u.v. Ristorante Glutenvrij

2 VOOR

5,-
a5,38 -a8,38 

KARVAN CÉVITAM
2 flesjes à 48 ml of blikken à 500-600 ml

a6,58 - a7,18

2 VOOR

599

 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

Hozan Nerway 
mondhygiëniste

Veldhoflanden 89-93

7542 LW Enschede

Tel 053 476 81 91

info@tandartspraktijkbrager.nl 

T A N D A R T S P R A K T I J K

Brager

Wij heten u van harte welkom in onze 
gemoedelijke kleinschalige praktijk.

Wij bieden complete mondzorg voor 
het hele gezin. Onze ervaren en gediplo-
meerde tandheelkundig specialisten 
helpen u graag aan een gezond gebit. 

Naast onze reguliere behandelingen 
kunt u ook bij ons terecht voor 
mondhygiëne. Wij maken gebruik 
van de nieuwste apparatuur voor 
de mondhygiëne reiniging. 

Nieuwe patiënten zijn van 
harte welkom.

Afspraak maken?
Bel 053 476 81 91

www.tandartspraktijkbrager.nl

Kom wonen in Livio locatie 
De Broekheurnerstede

 Wonen met een zorgindicatie

 24/7 zorg dichtbij

 Wonen in een vertrouwde omgeving

 Mooie ruime appartementen

 Wonen als echtpaar

Meer informatie?  
Neemt u dan contact op met onze cliëntadviseur van 
de Broekheurnerstede via 0900-9200 of  
clientadviesfo.enschede@livio.nl

kijk op livio.nl/broekheurnerstede

Balkon Festival zoekt verhalen én de muzieksmaak van de wijk 

De Kartrekkers van Eanske zijn in steeds meer wijken 
vertegenwoordigd. Het begon het eerst in Helmer-
hoek, zijn het nu de volgende wijken: Wesselerbrink, 
Stroinkslanden, Roombeek, Stokhorst, Velve Linden-
hof, Twekkelerveld, Hogeland, ’t Zwik en het gaat maar 
door. Sinds kort hebben wij ook een aantal Kartrekkers 
in Glanerbrug. Hoe mooi is dat!
We verspreiden ons als een olievlek door Enschede 
en Glanerbrug. Op het moment van schrijven, zijn wij 
inmiddels met 40 Kartrekkers die samen bijna 50 stra-
ten vertegenwoordigen.
Mijn doelstelling is: elke straat zou 
aangesloten moeten zijn met een 
eigen Kartrekker en het liefst wor-
den overgenomen door andere ste-
den. Enschedeërs voor Enschede-
ers werkt!

Voedselbank Enschede/Haaks-
bergen
De Kartrekkers van Eanske zijn nu 
officieel gelinkt aan de Voedsel-
bank en worden nu ook genoemd 
op hun Website!
Alhoewel wij een stel vrijwilligers 
zijn en zelf kunnen uitmaken waar 
en aan wie wij de ingezamelde le-
vensmiddelen uitdelen, heb ik toch 
besloten om dat aan de Voedsel-
bank te doen. Mijn onderbouwing 
is als volgt: Iedereen die bij de 
Voedselbank is ingeschreven is 
daar voor een reden. Dit is onder-
zocht, de hulpbehoevenden zijn ge-
screend en er zijn gesprekken ge-
weest met experts. Zo weet ik zeker 
dat wat wij inzamelen en inleveren, daadwerkelijk bij 
de juiste mensen komt! En dan maakt het mij niets uit 
waarom iemand bij de Voedselbank is. Wat uitmaakt is 
dat deze persoon, een Enschedeër is die hulp nodig 
heeft en om hulp heeft gevraagd. Ten tweede wil ik 
niet in een positie worden gemanoeuvreerd dat ik moet 
beslissen wie er hulpbehoevender is dan een ander 
om die persoon een pakket uit te delen. Wisten jullie 
dat de criteria voor toekenning van hulp behoorlijk zijn 
versoepeld?
Diegene die eerst buiten de boot viel omdat men bij-
voorbeeld 6 euro meer binnenkrijgt dan toegestaan, 
wordt nu ook geholpen. Er wordt nu beter gekeken 
naar de individuele situatie van iedere aanmelder.
Daarom de Voedselbank.

Geen geld!
De Kartrekkers van Eanske vragen en nemen geen 
geld aan. Dit om transparant te zijn en te blijven. Mocht 
iemand zich voordoen als Kartrekkers van Eanske en 
toch om geld vragen of dit aannemen, dan is hij/zij 
geen Kartrekker van Eanske! 
Zo gauw er geld in het spel komt, zal er worden ge-
vraagd naar inkomsten en uitgaven. En dat is mij een 
stap te ver. Het moet leuk blijven ondanks dat je bezig 
bent met iets zeer schrijnends. Je moet er plezier aan 
hebben en houden, ondanks het feit dat je aan een 

behoefte voldoet die niet in Enschede zou moeten be-
staan. Mensen, gezinnen, kinderen, Enschedeërs die 
niets te eten hebben, hongerig naar school gaan, naar 
werk, hongerig in slaap vallen! Als je erover nadenkt, 
hoe bizar is dat?

Simpel en Transparant
De Kartrekkers van Eanske zijn simpel en willen sim-
pel blijven. Heeft u 1 artikel te doneren? Ja of nee? 
Nee? Dan wensen wij u een prettige dag. Ja? Gewel-
dig, Enschede is u dankbaar en tot volgende maand!

Mediant
Sinds kort hebben wij een samenwerking met Medi-
ant. Na een donatie van de Dreamfactory (Kringloop-

winkel van Mediant) werd ik benaderd door Suzan. Zij 
had van onze initiatief gehoord en gelezen en vond dit 
een geweldige initiatief. Voornamelijk het aspect dat er 
connectie en interactie met de wijk is door de Kartrek-
kers. Na uitgenodigd te zijn voor een kennismaking en 
brainstormsessie, zijn er een aantal goede ideeën uit 
voorgekomen. Een ervan is dat er zal worden gekeken 
of er bij alle locaties een krat kan worden geplaatst 
waarin mensen hun producten kunnen doneren. En is 
er de mogelijkheid om de bus te lenen van Mediant, 
wanneer wij alle ingezamelde kratten gaan inleveren 

bij de Voedselbank. Om die te mogen 
besturen, moet ik wel een officiële vrij-
williger bij Mediant worden. Bij het lezen 
van dit krant, is dat inmiddels een feit. Je 
moet er tenslotte iets voor over hebben.

Schaamte
Los van het feit dat wij huis aan huis 
langs gaan om te vragen voor een do-
natie van 1 product, maken wij de men-
sen ook bewust van de armoede om ons 
heen. In ons mooie stad en ja, ook in 
jouw eigen straat waar je meestal geen 
weet van hebt omdat dit zo goed wordt 
verborgen. Het is nog steeds een situa-
tie waar mensen door hun schaamte er 
niet overheen kunnen stappen om hulp 
te vragen.

Aandacht
Vanuit mijn functie als Fractievertegen-
woordiger van EnschedeAnders, blijf ik 
aandacht vragen. Aandacht vragen aan 
het College van Burgemeester en Wet-
houders om hier een betere focus op te 

leggen. Aandacht vragen aan de raad om hier meer 
druk op uit te oefenen. Om een reëlere prio aan te hou-
den, wat is nu ECHT belangrijk voor de Enschedeërs?

Wil je meehelpen? Heb je een paar uurtjes per maand 
de tijd? Meld je dan aan via c.dogan@enschede.nl en 
kom erbij.

Enschedeërs voor Enschedeërs werkt!

Cemal Dogan
Enschedeer 
Kartrekker 
WijkWachter
Fractievertegenwoordiger EnschedeAnders

Cemal vertelt over de kartrekkers van Eanske

Het Balkon Festival komt pas op 8 juli 2023 naar de 
Wesselerbrink. Maar festivalorganisatoren Diet Ger-
ritsen en Audry Hoemakers zoeken nu al naar bijzon-
dere verhalen uit de wijk en naar wijkbewoners die 
kunnen vertellen over hun favoriete muziek van toen 
en nu. Dit is voor Diet en Audry inspiratie voor het 
festivalprogramma van volgend jaar. 

Het Balkon Festival is een tweedaags festival dat in 
2023 plaatsvindt in Enschede. Op zaterdag 8 juli zijn 
er festivallocaties bij de Lintveldebrink en De Posten. 
Op beide locaties komt er een gezellig festivalhart 
met daaromheen theater- en muziekoptredens vanaf 
de balkons.

Bijzondere verhalen gezocht
Voor deze optredens en de activiteiten in het festi-
valhart laten festivalorganisatoren Diet en Audry zich 
graag inspireren door verhalen uit de wijk.  Met één 
verhaal zijn ze al bezig: het beroemde kinderkoor 
de Wesseltjes die in de jaren 70/80 landelijk furore 
maakte. Oud-Wesseltjes en kinderen die nu in de wijk 
wonen en die het leuk lijkt om te zingen, vormen sa-
men een koor dat op 8 juli gaat optreden op het festi-
val. Heb je interesse om mee te doen, geef je dan op! 

Maar er zijn natuurlijk nog meer bijzondere verhalen 
uit de wijk. Verhalen van vroeger en verhalen van nu. 

Wat speelt er in de wijk, wie wonen er, welk mooi per-
soonlijk verhaal heb je. Heb je een bijzonder beroep 
of een bijzondere hobby, spaar je iets bijzonders, heb 
je een geweldige herinnering aan de wijk van vroeger. 
Of hoe is de Wesselerbrink jouw thuis geworden toen 
je vanuit een ander land naar Nederland kwam? Het 
kan van alles zijn. Diet en Audry horen het graag. 

Jouw lievelingsmuziek is…
Ook willen de festivalorganisatoren graag horen wat 
de lievelingsmuziek is bewoners van de Wesseler-
brink. Waar luisterde je vroeger graag naar of waar 
luister je nu naar. Hield je van oude soul, symfonische 
rock, van schlagers, jazz, klassieke muziek of van 
country? Heb je goede herinneringen aan de muziek 
of kinderliedjes uit je geboorteland? En heb je daar 
een mooi verhaal bij. 
En wat zijn de favoriete nummers en artiesten van de 
jongeren uit de wijk? Geef het door aan de festivalor-
ganisatoren!

Je kunt mailen naar info@balkonfestival.nl

In aanloop naar het Balkon Festival in 2023 kun je 
deze krant regelmatig lezen over de voorbereidingen, 
over de verhalen en ga zo maar door. Kijk voor meer 
informatie op www.balkonfestival.nl WWW.BALKONFESTIVAL

8 & 9 JULI 2023
ENSCHEDE
8 JULI WESSELERBRINK
9 JULI BINNENSTAD
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de Stroinkslanderde Stroinkslander

“Ik was niet sportief. Sterker nog, ik heb 
luieren voor de tv tot een sport gemaakt. 
Toch ging er een half jaar terug iets 
kriebelen. Vreemd, heel vreemd. Maar 
het gebeurde. Ik bracht mijn zoon van 
8 naar een basketbalwedstrijd. Geen 
officiële, maar een onderling georgani-
seerd toernooi door een jongerenwer-
ker van Alifa. Ik ken hem wel van de 
straat. Ik heb vroeger heel wat gepraat 
met hem. Die middag begroette hij mij 
met de vraag of ik ook weer eens van 
de bank was afgekomen. Ik schaamde 
me omdat hij dit vroeg. 
Ik ken hem goed, ik was 
niet boos op hem. Vroe-
ger zou ik een grote bek 
hebben gegeven. Maar 
ondanks dat het heel on-
gemakkelijk voelde, wist 
ik dat zijn vraag terecht 
was. Hij bedoelde het 
niet lullig, zoals gezegd: 
ik ken hem. Thuis zat ik niet lekker 
op de bank. Er was niks op tv. En de 
koelkast was leeg. Over anderhalf uur 
moest ik mijn zoon weer ophalen. Ik ben 
geen lezer. Ik ben geen puzzelaar. En 
ik had die opmerking van zonet nog in 
mijn hoofd.
Ik heb mijn sneakers aangedaan, een 
oude trainingsbroek en een oude trui en 
heb een sprintje getrokken in het park 
naast mijn woning. Het ging voor geen 
meter. Ik heb denk ik twee minuten ge-
lopen en was finaal uitgeput. Ik voelde 

me een oude man. En dat sloeg in als 
een bom. Ik ben ten slotte nog maar 37 
jaar.
De weken daarop heb ik geprobeerd 
meer te bewegen. Dat ging echt niet 
vanzelf. Maar ik ben lopend naar de 
supermarkt gegaan (toch bijna een ki-
lometer heen en een kilometer terug). 
Elke keer als ik mijn zoon ergens naar 
toe bracht, gingen we met de fiets in 
plaats van met de auto. En ik ben gaan 
rennen in het park. Gewoon dom rond-
jes rennen totdat mijn tong op de grond 

lag. Ik hoef geen rou-
tes te doen. Verstand 
op nul en rondjes ren-
nen. Ik ben al drie keer 
uitgelachen door mijn 
buurman die zijn hond 
in het park uit laat, 
maar ik ga door. Met 
een kameraad van 
mij, die dagelijks in de 

sportschool te vinden is, probeer ik het 
allemaal nu op te bouwen. Ik wil ergens 
naar toe werken. Ik snap ook wel dat ik 
er fitter van word, maar er mag ook wel 
een doel zijn. Daarom ga ik proberen in 
april de halve marathon van Enschede 
te rennen. Misschien is dat veelste gek, 
maar ik ga het proberen. En dan staat 
mijn zoon langs de kant, dat weet ik nu 
al. Dat geeft me echt een goed gevoel.”

Sportieve vader uit Zuid

Column
Vanaf 1 november is er een landelijke campagne gestart vanuit de Zonne-
bloem om vrijwilligers te werven. We hebben u nodig! U heeft het vast wel 
gezien op social media en TV. Ook Enschede Zuid zoekt vrijwilligers voor cli-
entenbezoek, activiteiten en bestuur (financiën en voorzittersfunctie vacant). 
Neem rustig contact op met onze secretaris Coby van Os.

De show van Dorus, en daarbij een lekker hapje en drankje, was een over-
weldigend succes. Iedereen zong uit volle borst mee. Een super leuke mid-
dag vol entertainment en “aha-erlebnissen”.

In november zijn er vooral individuele bezoeken gepland.

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen, te doneren of vrijwilliger te 
worden, kom eens kijken en neem dan contact op met onze secretaris Coby 
van Os. Mail naar g.a.vanos@home.nl of bel met 053 477 30 91

Namens 
Zonnebloem Enschede Zuid, Desire Jansen

Zonnebloem werft vrijwilligers

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

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

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

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

 ✓   Servicepas

✓
  Bekende 

 A-merken

✓
  Vakbekwaam 

 personeel

VOLG ONS OOK OP

/pro� lebroeksema

Haaksbergerstraat 858  |  7545 PG  Enschede  |  Tel: (053) 434 16 66  |  WWW.BENVANHETMOS.NL

SERV ICE   |   E IGEN  WERKPLAATS   |   6  DAGEN  PER  WEEK  GEOPEND  |   MAATWERK
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NU ZEER NU ZEER 
AANTREKKELIJKE AANTREKKELIJKE 

PRIJZEN PRIJZEN 
OP VOORRADIGE OP VOORRADIGE 
TUINMACHINES!TUINMACHINES! Kom dan eens voor een kennismaking 

naar het Hospice en Leendert Vriel En-
schede Haaksbergen. 

Met ingang van 2022 zijn het hospice 
Enschede en Leendert Vriel Enschede 
Haaksbergen gefuseerd en gaan samen 
verder onder de naam Hospice en Leen-
dert Vriel Enschede Haaksbergen. Hier-
door is ons dienstenaanbod en daardoor 
ons vrijwilligerswerk uitgebreid. 
Het vrijwilligerswerk bestaat vooral uit 
het begeleiden van mensen in hun laat-
ste levensfase. Zowel in de thuissituatie 
als in ons bijna thuis huis. Je hebt geen 
specifieke opleiding nodig. We zien wel 
graag dat je mentaal en emotioneel in 
balans bent. Dit ter bescherming van je-
zelf en onze bewoners/hulpvragen. 
Wel willen we dat je over voldoende 
kennis en kunde beschikt om het werk 
op het hoogst professionele niveau te 
kunnen doen. Daarom krijg je een gede-
gen inwerkperiode, begeleid door erva-
ren vrijwilligers en door de coördinator. 
Daarnaast start je met je introductietrai-
ning, waarin je in zes modules theore-
tisch wordt voorbereid op het werk. 
Je werkt zelfstandig in de thuissituatie 

of bent onderdeel van een betrokken 
zorgteam met enthousiaste collegae. Er 
wordt met enige regelmaat een activiteit 
of informele borrel georganiseerd ter 
ontspanning, en om je collegae nader 
te leren kennen. En het werk geeft heel 
veel voldoening en energie.

Voor het vrijwilligerswerk in het Hospice 
vragen we je twee keer per week een 
dienst van 5 uur te werken, het werk 
gaat door in de weekenden en op feest-
dagen. In de nachten zijn er uitsluitend 
professionele zorgverleners, en werken 
de vrijwilligers niet. Voor het vrijwilligers-
werk in de thuissituatie vragen we een 
beschikbaarheid van 8 uur per week. 
Bent je enthousiast geworden? Neem 
dan contact op voor een kennisma-
kingsgesprek met de coördinator, op 
telefoonnummer 053 475 30 40 of via 
info@hospice-enschede.nl

Ons adres is: Het Bijvank 155
7544 DB Enschede
Website: www.hospice-enschede.nl en 
www.leendertvriel.nl 
Facebook: Hospice Enschede en VPTZ 
Leendert Vriel Twente

Kleding gezocht!
Wist u dat kringloopwinkel De Dreamfactory ook een wasserette heeft? “Het is 
geen gewone wasserette,” legt Erwin Wissink, één van de begeleiders van de 
Dreamfactory uit. “Bij Mediant zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden tot 
dagbesteding. De wasserette is zo’n vorm van dagbesteding. Daar kijken cliënten 
de kleding na die we binnen krijgen bij de Dreamfactory. Zo weten we zeker dat de 
kleding schoon en geschikt is om te verkopen. 
Dit is een voortdurend proces waarbij we altijd nieuwe aanvoer kunnen gebruiken. 
Dus heeft u thuis oude kleding liggen? Breng het bij ons! Is het niet meer te verko-
pen, dan recyclen we alle onderdelen. 
Zo heeft iedereen zijn of haar voordeel. U een opgeruimde kledingkast, onze 
cliënten zinvolle dagbesteding en de Dreamfactory een continu aanbod van frisse 
kleding!”
Naast kleding, maakt u ons natuurlijk ook blij met kleine huisraad en andere snuis-
terijen. We hebben geen behoefte aan koelkasten, bedden etc.

Kartrekkers
De Dreamfactory heeft in oktober een bolderkar vol met boodschappen gedoneerd 
aan de Kartrekkers. Erwin: “Ik zag laatst op Facebook iemand met zo’n kar lopen 
en dacht die hebben we bij de Dreamfactory ook nog staan. De Kartrekkers is een 
prachtig initiatief zodat het karretje een mooie bestemming zou kunnen krijgen. 
Dus heb ik contact gezocht met Cemal Dogan en zo is het karretje gaan rollen!” 
De Dreamfactory heeft ook 10 cadeaubonnen voor de winkel gedoneerd. De ca-
deaubonnen zijn voor de mensen bij de Voedselbank, zodat ze iets leuks kunnen 
kopen. Voor ons is het een manier om de Dreamfactory onder de aandacht te 

brengen van deze doelgroep. 
Want, waar koop je nog een trui of 
broek voor een euro? Dus als we 
elkaar zo kunnen helpen… wat wil 
je dan nog meer?”

Kringloopwinkel De Dreamfactory 
is open van maandag t/m vrijdag 
van 10.00 – 16.00 uur.
Inleveren van spullen kan op 
maandag en/of woensdag van 
14.00-16.00 uur.
Adres: Broekheurne-Ring 1050, 
7546 TA Enschede 
Tel: 053-4755621
Kijk voor meer informatie op: 
www.facebook.com/kringloop-
dreamfactory
Of mail naar: dreamfactory@
mediant.nl

Waardevol vrijwilligerswerk iets voor jou?

Nieuws van De Dreamfactory

Op de foto: Ed Sijtsma naast 
Cemal Dogan. Erwin maakt 
de foto.

HijHij komt,  komt, 
die beste goededie beste goede
Sint...Sint...

Intocht Sinterklaas Enschede Zuid
Zaterdag 26 november

12.00 uur start route vanaf het winkelcentrum
13.00 uur aankomst Winkelcentrum Enschede Zuid
13.15 uur op de foto met Sinterklaas en zijn pieten in het winkelcentrum
14.30 uur Pietendisco en meer bij de magneet (gratis entree)
Kijk voor meer info op www.sintinenschede.nl
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DE MAGNEET
WIJKCENTRUM ENSCHEDE ZUID

WWW.GROENCENTRUMBUURSE.NL

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

VANAF 27 NOVEMBER 
ALLE ZONDAGEN 

(TOT KERST) GEOPEND
van 11.00 - 16.00 uur

KERSTBOOM VERKOOP 
VANAF EIND NOVEMBER

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!
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Als casemanager dementie maak ik 
vaak situaties mee die niet voor ie-
dereen even vanzelfsprekend zijn. 
Het syndroom dementie zal helaas de 
komende jaren fors toenemen. Meer 
dan een half miljoen mensen zal de-
mentie hebben in 2040. Iedereen zal 
er mee te maken krijgen, is het niet in 
de familie, dan wel in de omgeving of 
op het werk. In deze column neem ik 
u mee in de wereld van dementie.

Meneer Willems krijgt wekelijks een be-
zoekje van zijn buurman, die tijdens de 
koffie even helpt de post te sorteren. 
Wat kan weg, wat niet en waar moet nog 
wat mee. Dit, omdat meneer het zelf niet 
meer overziet. 
Zo kreeg meneer net als velen de uit-
nodiging voor de boostervaccinatie. 
Meneer Willems had echter geen idee 
hoe hij een afspraak kon maken. Door 
dochter werd een afspraak gemaakt en 
werd het op de overzichtelijke kalender 

geschreven, die de casemanager de-
mentie geadviseerd had. 

Meneer ging er op het juiste moment 
naar toe. Hij parkeerde zijn auto tussen 
één van de vele auto’s, want autorijden 
gaat meneer nog goed af. Eenmaal in 
het gebouw werd meneer geleid door 
de pijlen en het personeel stond hem 
vriendelijk te woord. Meneer kreeg zijn 
vaccin, bleef een kwartier wachten in 
de wachtkamer en ging toen naar zijn 
auto. Dat was echter wat lastiger dan 
gedacht; na lang in de regen te hebben 
rondgewandeld vond hij na de zoveel-
ste rij auto’s eindelijk zijn auto. De week 
erna besloten meneer, de dochter en de 
casemanager dat er een praktische op-
lossing moest komen om in het vervolg 
de auto makkelijker te kunnen vinden. 
Nu heeft meneer een rood vlaggetje 
aan zijn antenne, welke hij nu van ver 
kan herkennen. Zo is meneer weer even 
geholpen!

Wist je dat dementie invloed heeft op 
hoe iemand autorijdt? Na de diagnose 
dementie is het dan ook belangrijk om 
op het rijgedrag van je naaste te letten. 
Twijfel je of het rijden nog wel veilig kan? 
Plan dan een rijtest in bij het CBR.

Brenda van Hardeveld
Casemanager dementie bij de Posten

ColumnNieuws van Speeltuin Tuindorp
Beste buurtbewoners,

Op zaterdag 17 december is er weer een gezellige 
kerstmarkt op Speeltuin Tuindorp.
Wilt u ook meedoen? Dan kan! U kunt een tafel huren 
voor €5 per tafel. Reserveren kan via een mailtje naar-
tuindorp@enschedesespeeltuinen.nl of bellen met 053 
47 625 23. U bent natuurlijk ook van harte welkom om 
als bezoeker te komen!    

Bijgaand op de foto’s van Johan Bruinsma, de slimme manier van de vrijwilligers 
van Speel Tuindorp om de bladeren op te ruimen en een foto van de kerstmarkt uit 
2019.

 

We zijn er voor de mensen in Zuid!
De Jumbo in winkelcentrum Enschede Zuid is hele-
maal vernieuwd. Na een grondige verbouwing ging de 
winkel op woensdag 14 september 2022 weer open. 
Filiaalmanager Harrold Klaver: “Onze winkel is 300m² 
groter geworden! We hebben meer kassa’s, meer vers 
en meer gemak!” 

Meer vers en gemak
“Als klanten de winkel ingaan, zien ze 
gelijk de hele versafdeling. Vooraan 
groente en fruit en helemaal achter-
aan het brood. Daartussen vinden ze 
vlees, vis, vega etc. In het midden is 
onze nieuwe keuken. Daar bereiden 
medewerkers verse maaltijden of gril-
len ze kip,” vertelt Harrold trots. “We 
merkten dat de behoeftes van onze 
klanten veranderden. Ze zijn meer 
op zoek naar gemak. Ze zijn druk, 
hebben geen tijd of zin om te koken. 
Of ze weten niet wat ze willen eten. 
Daarom bieden we nu allerlei verse 
en gezonde kant-en-klare maaltijden. 
We hebben ook een bord met sug-
gesties voor de vraag ‘Wat eten we 
vandaag’.” 

Zelfscankassa’s en een kletskassa
Een andere grote verandering zijn 
de kassa’s. Voor de verbouwing waren er 9 gewone 
kassa’s. Nu zijn er naast gewone kassa’s ook 9 zelf-
scankassa’s. Harrold: “Bij de zelfscankassa’s kunnen 
klanten zelf hun boodschappen scannen en betalen. Of 
ze kunnen een handscanner gebruiken in de winkel en 
die afrekenen. Dat scheelt veel tijd en gesjouw, want 
de boodschappen hoeven niet op de band te worden 
gelegd.”
Naast de zelfscankassa’s zijn er drie gewone kassa’s. 
Harrold: “Bij de zelfscankassa’s kan alleen gepind wor-

den om de boodschappen te betalen. Maar niet ieder-
een kan of wil pinnen. Voor anderen is boodschappen 
doen een uitje om even contact te hebben met an-
deren. Daarom hebben we ook drie gewone kassa’s. 
Van één van die gewone kassa’s hebben we zelfs een 

kletskassa gemaakt. Daar kunnen de klanten even een 
praatje maken. Onze kassamedewerkers kennen veel 
(vaste) klanten ook. Zij vinden het zelf ook fijn om even 
een praatje maken. Daar zijn we ook voor!”
  
Nieuwe inrichting
De winkel is van binnen helemaal opgeknapt. Nieuwe 
verlichting. Nieuwe vitrines en kasten. Harrold: “We 
hebben meer ruimte gekregen, omdat we de indeling 
van het hele pand hebben veranderd. Daardoor heb-

ben we nu een grotere diepvriesafdeling. En we heb-
ben de gangpaden breder gemaakt. Zodat bijvoorbeeld 
ook mensen in een scootmobiel makkelijk boodschap-
pen doen.
Daarnaast hebben we het assortiment kruidenierswa-

ren uitgebreid. We hebben ook een 
groot assortiment ‘buitenlands’ met 
Surinaamse-Antiliaanse, Oosters, 
Amerikaanse en Pools producten. We 
hebben ook meer halal producten.”

Vertrouwde service
In de winkel is ook een slijterij, een 
PostNL-punt, een bloemist, een ko-
pieerapparaat en ga zo maar door. 
Vooraan is een Foodcorner waar 
mensen gezellig een kopje koffie kun-
nen drinken of voordelig kunnen ont-
bijten. “En dat doen dagelijks heel wat 
mensen,” vertelt Harrold enthousiast. 
“We hebben als supermarkt ook een 
sociale functie en dat nemen we se-
rieus!” 
De komende tijd worden er nog en-
kele nieuwe dingen toegevoegd. Er 
komt bijvoorbeeld nog een koelvitri-
ne met verse macarons. Er komt een 
plek waar kinderen gratis een stuk 
fruit kunnen pakken. En er komt een 

bak voor restjes, die gratis mee genomen mogen wor-
den. Harrold: “Ook wij proberen steeds minder te ver-
spillen. Als we bijvoorbeeld bloemkolen uit een doos 
halen, blijft er allerlei groen achter. Daar kunnen wij 
niks mee. Maar het is perfect voer voor huisdieren. Dus 
mogen mensen dat gratis meenemen voor hun konijn. 
Onze winkel is helemaal veranderd én verbeterd. Maar 
onze service is nog steeds hetzelfde. We werken nog 
steeds volgens de 7 zekerheden van Jumbo! We zijn er 
gewoon voor iedereen in Zuid!”

GEMEENTE ENSCHEDE

Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een extra  
tegemoetkoming van € 1300 voor de stijgende energiekosten.  
Heeft u een laag inkomen en nog geen energietoeslag aangevraagd?  
U kunt deze nu nog aanvragen.  

ENERGIETOESLAG
Aanvragen kan op enschede.nl/energietoeslag

Bij hoge energiekosten zijn er ook andere mogelijkheden.
U kunt terecht bij het Meldpunt Hoge Energiekosten voor advies voor 
uw persoonlijke situatie. Bij het Energieloket kunt u hulp krijgen bij het 
verduurzamen van uw woning.

HULP NODIG BIJ DE HOGE ENERGIEKOSTEN?
Meer informatie vindt u op  enschede.nl/advies-bij-hoge-energiekosten 
of op energieloket-enschede.nl

WILT U MEER WETEN?
Wilt u weten welke regelingen en voorzieningen Enschede nog meer heeft voor mensen met een  
kleine portemonnee? Kijk op enschede.nl/rondkomen, neem contact met ons op via 053 - 481 78 00  
of loop binnen bij de Wijkwijzer, kijk voor meer informatie op enschede.nl/wijkwijzer.

Door de oplopende prijzen kunnen steeds meer mensen niet goed 
rondkomen. Dit kan zomaar gebeuren. En het kan iedereen overkomen. 
Misschien geldt dat ook voor u of iemand die u kent. Het is belangrijk om  
bij een betalingsachterstand of schulden zo snel mogelijk in actie te komen. 
Ook bij kleine schulden. Het is goed om hulp te vragen. Weet u niet waar  
te beginnen?  
 
SCHULDENVRIJ
U kunt informatie vragen bij Stadsbank Oost Nederland of lees meer op  
enschede.nl/schuldenvrij

RONDKOMEN
Met een laag inkomen of hoge kosten is het nu niet makkelijk om rond te 
komen. Kosten lopen snel op. Soms heeft u uitgaven die u niet aan zag 
komen. Als de koelkast kapot gaat of als u naar het ziekenhuis moet.  
In Enschede zijn er diverse regelingen en voorzieningen waar u dan 
gebruik van kunt maken. Ook als u werkt. 

Kijk voor meer informatie over rondkomen op enschede.nl/rondkomen  
of neem contact met ons op via 053 – 48 17 800

HOGE ENERGIEKOSTEN

RONDKOMEN MET JE INKOMEN

LAAG INKOMEN 
Ook als u werkt kunt u  een laag inkomen hebben. Ook dan mag u van 
de regelingen en voorzieningen gebruik maken. De regelingen kunnen  
rust geven. Wat is een laag inkomen? Dat verschilt per situatie. 
Wilt u weten wanneer u hiervoor in aanmerking komt? 

Kijk voor richtbedragen en mogelijkheden op 
enschede.nl/laag-inkomen

SCHULDENVRIJ
ENSCHEDE.NL/SCHULDENVRIJ

ENERGIETOESLAG

KINDPAKKET
ENSCHEDE.NL/KINDPAKKET

Iedereen wil het beste voor zijn kind, ook als dat financieel niet altijd lukt.
Het Enschedese Kindpakket helpt bij een fiets of een laptop voor school.  
Of voor sport, muziekles of kleding. Het Kindpakket is er voor alle kinderen 
tot 18 jaar waarvan ouders een laag inkomen hebben. Want elk kind moet 
mee kunnen doen aan leuke, maar ook belangrijke dingen!

MEER WETEN OVER HET KINDPAKKET?
Zie alle mogelijkheden op enschede.nl/kindpakket

#IEDERKINDDOETMEEINENSCHEDE

ENSCHEDE.NL/ADVIES-BIJ-HOGE-ENERGIEKOSTEN 

ENSCHEDE.NL/ENERGIETOESLAG
ENERGIELOKET-ENSCHEDE.NL 

Hoe kunt u helpen:
Nevenstaande zaken kunnen we goed gebruiken. U kunt de 
spullen brengen naar de locatie aan de Vlierstraat 600. 

Openingstijden: Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 
tot 14.00 uur. Woensdagavond en vrijdagavond van 18.30 
tot 19.00 uur.
Meer informatie vindt u op:
www.stoparmoede053.nl of bel met Evelien van Hattum te-
lefoon: 06 393 81 045

– voedsel
– speelgoed
– kleding
– kerstpakketten
– winkel cadeaubonnen
– een financiële gift
– actie voor de gezinnen

Een donatie kunt u doen op NL84SNSB 0339 849495 op 
naam van Stop Armoede Nederland tnv stop armoede053

Help de mensen in minima!
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053 4304 304  
extramakelaars.nl

Jouw huis verkopen? 

Erik helpt je graag om het  

maximale uit de verkoop te halen!

KENNIS VAN  
EN HART VOOR 
ENSCHEDE ZUID

Regel het nu,
voor later.
Pedro SwierPedro Swier

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

vredehof.nl/wilsbeschikking

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito 
willen we u culinair verrassen. Laten genieten 
van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse 
maaltijden! 5 van deze maaltijden kunt u nu 
proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95. 
 
Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere 
verplichtingen. Dat smaakt naar meer toch?

Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 
0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze.  
Vermeld bij de bestelling actiecode 202-SCE0222. 
Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,
vegetarisch of 

glutenvrij.

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

87

Sinds 1 november 2022 hebben we een nieuwe 
shirtsponsor. Daar zijn we erg blij mee, daarom willen 
we hem hier graag aan u voorstellen. Op onze shirts 
staat nu het bedrijf Salesdock van Nick ten Cate en 
Mark Hekkelman.

“Ik speel zelf in Zondag3 bij Victoria en mijn middelste 
zoon speelt bij JO9. In die hoedanigheid werd ik gepolst 
door Martin Bennink. Of ik met mijn bedrijf iets voor de 
vereniging zou kunnen doen,” legt Nick uit. “Samen met 
mijn compagnon heb ik het bedrijf Salesdock opgezet. 
Wij hebben een verkoopplatform gemaakt voor leveran-
ciers waarmee zij hun verkoopadviseurs kunnen sturen. 
Dat doen we nu voor veel grote bedrijven in Nederland, 
België en Duitsland. Het is altijd al mijn wens geweest 
om maatschappelijke projecten te ondersteunen. Het 
is voor sportverenigingen niet makkelijk om financieel 
rond te komen, zeker gezien de gestegen (energie)kos-

ten. Toen Martin vroeg of ik misschien kon helpen, wilde 
ik dat graag doen.”

Inspiratie om ook te helpen
Nick: “Ik heb aangegeven een bedrag te kunnen ge-
ven met de wens dat het gebruikt zou worden voor de 
jeugd. Bij Salesdock vinden we talentontwikkeling heel 
belangrijk, dus het idee is dat er materialen voor de 
jeugd mee worden aangeschaft. Maar de vereniging 
was zo blij met onze bijdrage dat we óók shirtsponsor 
werden. Dat is natuurlijk een mooie eer, maar daar ging 
het ons helemaal niet om. We wilden sponsoren omdat 
we het belangrijk vinden om maatschappelijk betrokken 
te zijn. We willen de vereniging helpen. We wilden ei-
genlijk anoniem blijven als sponsor. Maar als we door 
dit artikel en alle aandacht anderen kunnen inspireren 
om ook iets voor hun vereniging te doen, doen we dat 
natuurlijk graag!”. 

Salesdock is nieuwe shirtsponsor Victoria ‘28

Kleinschalig wonen met dementie 
op een woonzorgcentrum? 
Vanaf nu is het mogelijk op 
Livio-locatie De Broekheurner- 
stede! 
Kleinschalig wonen met dementie 
op een woonzorgcentrum? Vanaf 
nu is het mogelijk op Livio-locatie 
De Broekheurnerstede! 
De eerste twee kleinschalige 
woongroepen voor mensen met 
dementie zijn van start gegaan op 
Livio-locatie De Broekheurnerste-
de. “Een bijzondere mijlpaal voor 
de locatie, en voor Livio! We zijn 
ontzettend blij en trots dat we 
deze specialistische zorg nu aan 
onze bewoners met dementie 
kunnen bieden,” aldus Marianne 
ter Horst – Geertshuis, Coach 
& Coördinator locatie De Broek-
heurnerstede. 
Een kleinschalige woongroep be-
staat uit 10 tot 12 appartemen-
ten en een centrale huiskamer. 
Bewoners wonen hier, eventueel 
met partner, zo zelfstandig mo-
gelijk wonen en leven samen met 
gelijkgestemde ‘buurtbewoners 
van de gang’. De huiskamer is 
een warme plek waar bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten, samen 
kunnen eten en waar activiteiten 
plaatsvinden. Dit geeft bewoners 
meer structuur wat zorgt voor 
een prettige invulling van de dag. 
Jolien Bisschop, verpleegkundi-
ge, “De eerste ervaringen zijn erg 

positief, bewoners zijn enthousi-
ast. Eén bewoner staat nu iedere 
ochtend op met een glimlach en 
zegt dan vrolijk, ik mag weer naar 
de huiskamer”.  
Het openen van de woongroe-
pen met huiskamers is onder-
deel van de vernieuwingen op 
de woonzorgcentra van Livio. 
Naar verwachting gaan de ver-
bouwingswerkzaamheden op De 
Broekheurnerstede nog door tot 
januari 2023. In totaal worden er 
op de locatie acht kleinschalige 
woongroepen voor mensen met 
dementie gerealiseerd. 
De noodzaak om specialistische 
zorg (verpleeghuiszorg) te kun-
nen gaan leveren is groot: het 
aantal ouderen in onze regio 
groeit de komende jaren sterk, 
ouderen blijven langer thuis wo-
nen en een grote groep ouderen 
die in onze locaties komt heeft 
een intensievere en meer speci-
alistische zorgvraag. Daarom is 
Livio in januari begonnen met het 
realiseren van een leefomgeving 
waar deze specialistische zorg 
kan worden geleverd (verpleeg-
huiszorg). 

Ook dit jaar zamelt Caritas Enschede sta-
tiegeld in voor kerstpakketten. Deze kerst-
pakketten zijn bedoeld voor mensen die 

door financieel zware omstandigheden 
een steun in de rug goed kunnen gebrui-
ken. De adressen krijgen wij van de wijk-
coaches, Stichting Leergeld en de hulpte-
lefoon Enschede.

Dit jaar hopen we 500 gezinnen te kunnen 
steunen met een kerstpakket. Voor de be-
zorging zijn wij op zoek naar vrijwilligers. 
Zou u ons willen helpen?

De kerstpakketten kunnen op 17 decem-
ber worden opgehaald. Bezorging duurt 
ongeveer 2 uur. Hebt u interesse? U kunt 
contact met ons opnemen via secretaris@
caritasenschede.nl.

Nieuws van ‘t Helmgras

Bezorgers gezocht!

Vanaf maandag 5 december, Sinterklaas 
gaat weer naar Spanje, kunt u weer te-
recht op ‘t Helmgras voor een mooie kerst-
boom. Ze zijn elke dag open van 9.00 tot 
17.00 uur. Op zaterdag een uurtje korter 
en op zondag niet. 
Na twee jaar van geen verkoop zijn er dit 
jaar weer drie soorten te koop bij Vereni-
ging ‘t Helmgras. En... er kan ook gepind 
worden. Naast kerstbomen kunt u natuur-
lijk ook terecht voor mooie kaarsen en 
prachtige keramiek om uw huis sfeervol te 
maken voor de donkere dagen.

Ze hebben de volgende soorten:  
• Abies Nordmann: symmetrische vorm, 
lange donkergroene glanzende naalden, 
goed naaldvast;
• Picea Omorika: slanke boom met een zil-
veren glans, redelijk naaldvast;
• Abies Frazerii: Nieuwe soort! Fris groen, 
korte naalden, zeer naaldvast.
Deze nieuwe soort zit qua vorm, breedte 
en prijs tussen de andere twee in. Maar 
kom gewoon een mooie uitzoeken zou ik 
zeggen. Er zijn ook grote bomen voor bij-
voorbeeld bij u op het plein. 

U vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaat-
weg 75. Voor meer informatie: kunt u bel-
len met 053-47 81 505 of mailen met het-
helmgras@hetnet.nl
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K p a g i n anderi
Beste wijkbewoners,
Deze keer mogen wij, SBO Het Pontem, de kinderpagina 
vullen van de wijkkrant. Wij willen jullie graag een inkijkje 
geven in onze mooie school.

Wij zijn een speciale basisschool (SBO). We zijn vorig 
schooljaar gefuseerd met SBO de Spinaker en SBO de 
Tender.
Aan de Fleringenbrink staat het gebouw van SBO Het 
Pontem junior. Hier zitten de groepen 1 t/m 6. Aan de 
Poolmansweg staat het gebouw van SBO Het Pontem 
college. Daar krijgen de groepen 7-8 onderwijs en ook 2 

groepen van het Stedelijk jaargroep 1 en  2.
Alle kinderen krijgen les in dezelfde vakken als op een 
basisschool. Het verschil is dat we op onze school re-
kening houden met het leertempo en het niveau van het 
leren van de leerlingen. Ze krijgen allemaal les op maat. 
De groepen zijn daarom kleiner dan op een basisschool, 
zodat de leerkracht de leerlingen meer aandacht kan ge-
ven en daardoor meer kan ondersteunen.
Wat we heel belangrijk vinden op onze school is dat kin-
deren zich veilig voelen en hun talenten in kunnen zet-
ten. We werken veel aan positieve aandacht (PBS) en 
gaan met de kinderen op zoek naar wat ze wel kunnen.
Ook gaan wij ervanuit dat je overal kunt leren. We probe-

ren veel variatie aan te brengen in het lesgeven: rekenen 
in het werkboek, rekenen op het Chromebook, rekenen 
op het plein, rekenen tijdens de gym, rekenen in de keu-
ken, rekenen in het handvaardigheid lokaal, etc.
Op onze school werken we met het OJA (onderwijs-
jeugdzorg arrangement) project. Dit betekent dat we op 
onze school ook medewerkers hebben van Jarabee, die 
samen met ouders en school meedenken en meehelpen 
als het even niet zo lekker loopt met een kind.
Zo mogen wij met de kinderen werken om ervoor te zor-
gen dat ze in de toekomst klaar zijn voor een mooie baan 
in onze maatschappij.

SBO Het Pontem Junior, Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede, Tel. 053-4761584, a.asbreuk@consentscholen.nl

SBO Het Pontem

Active floor
We hebben op school een active floor. 
Op deze vloer kunnen kinderen bewe-
gend rekenen, lezen, topografie oefenen, 
etc. Hier zijn Nicolas, Luciano, Jayden en 
Julia flink aan het oefenen.

Handvaardigheid
Elke maandag komt juf Nicolette van 
Kaliber kunsten. Ze komt dan met alle 
groepen knutselen in ons mooie hand-
vaardigheid lokaal. Hier is Thomas druk 
aan het kleien.

PBS muntjes inleveren
We werken op school aan positief gedrag, 
zodat iedereen zich prettig en veilig voelt. Je 
kunt hiervoor ook muntjes verdienen. Ayoub 
laat trots aan zijn juf zien hoeveel muntjes hij 
al heeft.

Themaleren
Op school werken we veel met the-
ma’s. Faya en Giovanni laten zien dat 
zij veel kunnen leren met hun I-pad.

Voorlezen 
kleutergroep
Jelte en Kenan van groep 6 lezen hier 
een prentenboek voor aan Valentino van 
de kleutergroep. Voor iedereen heel erg 
leerzaam.

Jhairo verhalen
Ook op onze school zitten kinderen die 
prachtige verhalen kunnen schrijven. 
Jhairo heeft een mooi verhaal geschre-
ven over “aanval uit de ruimte’.

Rekenen op 
Chromebook
Ook wij werken natuurlijk met 
chromebooks. Hier is Nicolas druk 
aan het rekenen, samen met juf.

Rots en Water
We leren kinderen allemaal om weer-
baar te worden. Dit doen we met het 
programma Rots en Water. Hier laat 
Isabella zien dat, als je sterk staat en 
er in gelooft, een plankje doormidden 
kunt slaan.

Koken
Op school zeggen we altijd: leren kun 
je overal. Hier zie je Isa bella druk bezig 
met het snijden van appels. Wat gaat ze 
maken?

Beweegwijs
Op het plein doen we aan Beweegwijs. 
We helpen en stimuleren leerlingen bij 
het spelen, zodat de pauzes echt een 
feestje worden. Touria is lekker aan het 
springen en Sanne is net geweest.

Boomhut
Op het plein doen we aan Beweegwijs. In 
de groepen 6 hebben de leerlingen, in het 
kader van de kinderboekenweek, prachti-
ge boomhutten gebouwd. Hierbij moesten 
ze echt samenwerken en dat ging heel 
goed. Zie de trotse Jelte, Sepp, Bram, 
Liam, Carice en Kenji.

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

Onze specialisaties:
Algemene fysiotherapie
Coronaherstelzorg
Fysiotherapie aan huis
Fysiotherapie bij parkinson
Geriatrie fysiotherapie
Hart-, vaat- en longfysiotherapie
Manuele fysiotherapie
Oedeem fysiotherapie
Seniorenfitness

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 2022.indd   1ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194 2022.indd   1 31-05-2022   16:4831-05-2022   16:48

KWALITEIT
SERVICE
EN MAATWERK

WWW.WIKODAKKAPELLEN

DE BESTE PRIJS VOOR UW GOUD & ZILVER!

INKOOP - VERKOOP - REPARATIE

www.degoudinkoper.nl

VERKOOP SIERADEN - HORLOGES - TROUWRINGEN

REPARATIE VAN SIERADEN - HORLOGES

VERVANGEN HORLOGEBATTERIJEN VANAF € 6,50

Wesseler-nering 3 B2 I 7544 JA Enschede I Tel: 053 780 09 06 I info@degoudinkoper.nl
Maandag gesloten I Dinsdag t/m vrijdag I 9.30 - 17.30 uur I Zaterdag 10.00 - 16.30 uur

Tevens:

Samen maken wij de samenleving 

als geheel nóg mooier. Met hart 

voor mens en natuur. Wij zouden 

niet anders willen, want wij zijn 

Humankind. 

www.humankind.nl

Optimale 
ontwikkeling 
voor ieder
kind.
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Wijkcentrum
Het Stroinkshuis
Het Stroink 64
tel. 053 47 57 460

GEMEENTE
Servicecentrum Zuid 
Vlierstraat 103
Algemeen, klachten en verkeersspreekuur 
tel. 14 053 

Stadsdeelmanagement Zuid
Stadsdeelmanager: Timo Keuken
Wijkregisseur: Dennis de Heusden
Coördinator Jeugd: Joske Pothof
Adviseur Buurtinitiatieven: Saskia van Dijk
Beheerder Stadsboerderij De Wesseler: 
Leon Haghuis
Wijkbeheerder: Roy van Hoogmoed, r.van-
hoogmoed@enschede.nl; Jan ten Elzen, 
j.t.elzen@enschede.nl   
Bezoekadres: Hertmebrink 1

Klachten openbare ruimte: 
tel. 053 48 17 600

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

WELZIJNSORGANISATIES: 
SVEN 
Jeroen Wams, jwams@incluzio.nl 
tel. 053 461 92 26

Burenhulpdienst Welzijn Ouderen
tel. 053 43 20 122 (ma. t/m do.)
burenhulpdienst@alifa.nl

Alifa 
Pathmossingel 200
tel. 053 480 12 00
info@alifa.nl

Alifa Jongerenwerk
Mario Delogu 
tel. 06 533 47 026 
m.delogu@alifa.nl
Pascal Dijkman, p.dijkman@alifa.nl
Randy Koetsier, r.koetsier@alifa.nl

Buurtbemiddeling Enschede
Jolanda Borggreve
tel. 06 533 47 021
info@buurtbemiddelingenschede.nl

Wijkwijzer
Het Stroinkshuis
Het Stroink 64
Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden
via www.stroinkslanden.nl 

MEDISCHE DIENSTEN
Huisartsenpraktijk Saado
Dr. H. Saado (dinsdag t/m vrijdag)
Dr. M. Snelders (maandag)
Veldhoflanden 88
tel. 053 476 36 43 

Huisarts Dr. De Roo
Veldhoflanden 87
tel. 053 476 89 92

Tandartspraktijk Brager 
Veldhoflanden 89-91
tel. 053 476 81 91

Apotheek Stroinkslanden 
Veldhoflanden 90
tel. 053 477 25 77

Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 86
tel. 053 476 63 39

Relatietherapeut T.P.J. Baars
Veldhoflanden 88
tel. 053 476 36 43

Logopedie Z. Mutlu
Wesseler-Nering 50 
tel. 053 477 53 83

THUISZORG
TMZ Wijkkamer Stroinkshuis
Het Stroink 64

Argozorg
Kukslanden 34
tel. 06 236 029 69

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

OVERIG 
Buurtcommissie Hanenberglanden
Josefa ter Horst
terhorstjosefa@gmail.com

Vereniging Huurdersbelangen 
Stroinkslanden
Postbus 400084
tel. 053 476 19 82

Winkelvereniging Stroinkslanden 
Veldhoflanden 3
tel. 053 476 1220

Scouting Vaandrig Leppink Groep
Erve ’t Stroink
Stroinksweg 83-85
www.vaandrigleppinkgroep.nl

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

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

Uitgave: Uitgever, hoofdre-
dactie 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. Jet Broek-
stra, Marijke Tetteroo, Johan 
Bruinsma, Bert Bennink 

Afhaalpunten wijkkranten:
Primera in WC Het Stroink, 
Restaria Het Stroink, Aldi, 
Stroinkshuis 

Klachten betreffende 
verspreiding: 
email: info@wijkkranten.nl, 
o.v.v. straat en huisnummer

Aanleveren kopij volgende 
krant:  
Uiterlijk woensdag 30 novem-
ber 2022

De volgende krant verschijnt 
op:  
woensdag 14 december 2022

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

Het is woensdagmorgen 8 februari 2017. ca. 10:15h.
Op de Knalhutteweg in Enschede (een drukke uitvalsweg richting Duitsland) 
lopen die ochtend 2 kindjes van ca. 3 turven hoog. Hun leeftijd schat ik op on-
geveer 800 dagen per kind. Het is duidelijk een tweeling. Ze hadden hun jasjes 
thuis gelaten en dat terwijl de gevoelstemperaruur enkele graden onder nul was.
Aan de andere kant van de straat stopt een personenauto op de parkeerstrook. 
Twee dames stapten uit de auto omdat ze de twee avonturiers zagen lopen en 
ze het geen goed idee vonden om die twee aan hun lot over te laten.
Ze hebben  die twee dan ook maar meegenomen naar de parkeerstrook zodat 
ze in ieder geval veilig waren. Een grote vrachtwagen was inmiddels al gevaar-
lijk dicht bij de muiters langs gereden !
De jongste van de twee dames (wschl. de dochter van de oudste) belde de po-
litie met het verzoek om assistentie. Op dat moment kwam ondergetekende in 
beeld en kon de bellende dame de naam van de straat noemen waar zich alles 
afspeelde wat voor de politie natuurlijk handig was om hulp te kunnen komen 
verlenen.
Na beëindiging van het telefoongesprek ging zij verder, haar vermoedelijke 
moeder achterlatend,  omdat zij elders een afspraak had voor een woningbe-
zichtiging a.d. Hanenberglanden.
De oudere dame  had zich inmiddels “ontmanteld” en deze (haar MANTEL dus/
merk LIV kleur GROEN) om de schouders van de twee boefjes gehangen om 
teveel afkoeling te voorkomen.
Toen de mantel dreigde van de schouders van de jongelui af te glijden ben ik 
er op de hurken bij gaan zitten om de jas vast te houden. Zo ben ik er bij blijven 
zitten terwijl ik al pratend probeerde de kids op hun gemak te stellen. 
Voor mijn gevoel duurde deze situatie veel te lang. Het is echt niet heel prettig 
om ca. 20 minuten  op je hurken te zitten !  Na een kwartiertje begon een grote 
teen behoorlijk te protesteren en dat is hij nog een paar weken blijven doen. 
Toen de dame die voor een afspraak vertrokken  was al weer terugkwam be-
sloot ik om 112 maar weer te bellen
Tijdens het gesprek dat volgde werd ons gemeld dat politie inmiddels onderweg 
was en dat wij beslist de kinderen niet mee mochten geven aan evtl. In beeld 
komende ouders.
Nog voor het einde van het gesprek kwam een in paniek verkerende vader ten 
tonele. De kinderen reageerden door spontaan te gaan huilen waarbij ze zoveel 
geluid produceerden dat ik het telefoongesprek maar  heb verbroken. 
Het was nog steeds erg koud (brrrr) en de kinderen leken precies op hun vader 
en op basis van deze gegevens hebben we de vader geadviseerd maar gauw 
de kinderen mee te nemen naar huis.  En aldus geschiedde.
Vervolgens komt de politie opdagen aan wie wij hebben  uitgelegd waarom we 
gehandeld hebben tegen de instructies van de centrale.
Alhoewel we de instructies van de politie niet hebben opgevolgd zijn we niet in 
de gevangenis beland.
 
Dus: “Eind goed al goed”.
 
Arend.

De woningmarkt verandert. Na een oververhit 2021 zien 
we dit jaar een einde aan de ‘gekte’. Het aanbod is nog 
steeds laag, maar er is nu ook minder vraag. De markt 
is rustig en woningen staan iets langer te koop. Geeft 
dat dan misschien ook ruimte voor een verantwoorde 
koop en onderhandelingen over de voorwaarden? 

Stefan van den Aker, makelaar bij Prisma ERA Make-
laars Enschede, ziet ook de veranderende trend: “Het 
is een bijzondere tijd voor iedereen. Ook op de woning-
markt merken we de invloed van externe factoren zo-
als inflatie, stijgende energiekosten en duurdere bood-
schappen. Er zijn veel veranderingen in een korte tijd, 
en ik denk dat de koper zich daarom even stilhoudt. 
Waarom een grote financiële beslissing nemen in zo’n 
onzekere tijd? Maar de koper van vandaag is de verko-
per van morgen, dus als niemand de eerste stap zet, is 
er geen beweging op de markt.”

Nu je kans pakken?
Stefan ziet wel kansen voor diegene die juist nu durft 
door te pakken. Stefan: “Ik heb geen glazen bol, maar 
ik denk dat dit een pauze is en dat we volgend jaar weer 
op het oude niveau zitten. Inclusief prijsstijgingen en 
hele korte doorlooptijden omdat weer veel mensen op 
zoek gaan naar een andere koopwoning. De verhuis-
drang van de afgelopen jaren kan niet opeens in rook 
zijn opgegaan. Als we even inzoomen op de cijfers van 
nu, zien we dat het helemaal niet zo’n slecht moment 
is om te (ver)kopen. Je verkoopt weliswaar voor een la-
ger bedrag dan een half jaar geleden, maar nog steeds 
met een flinke overwaarde. En die overwaarde kun je 

benutten voor de aankoop van je nieuwe woning. De 
verkooptijd is ook nog steeds relatief kort: gemiddeld 
verkoop je een woning binnen 27 dagen. Dat was voor-
heen 23 dagen. ”

Geen hogere maandlasten
Met alle prijsstijgingen van dit moment zit uiteraard 
niemand te wachten op hogere maandlasten voor je 
woning. Maar volgens Stefan is dat niet per se aan de 
orde. Stefan: “Als je op dit moment een lage hypotheek-
rente hebt, wil je die natuurlijk niet kwijt. Gelukkig kun 
je in de meeste gevallen je huidige hypotheek meever-
huizen. Mocht er toch nog een (gedeeltelijke) nieuwe 
hypotheek nodig zijn: de huidige hypotheekrente van 
onder de 5% voor een vaste periode van bijvoorbeeld 
10 jaar is nog steeds gezond. De relatief rustige markt 
van dit moment heeft nog een ander voordeel, je hebt 
nu meer tijd om rond te kijken en de juiste beslissing te 
nemen. Kijk ook goed naar het energieverbruik van je 
nieuwe woning, dat kan zelfs lager uitvallen dan in je 
huidige woning. Bijvoorbeeld als de woning kleiner is of 
beter geïsoleerd. Als het gaat om maandlasten hoef je 
er in ieder geval niet op achteruit te gaan, mits je de tijd 
neemt om te onderhandelen en alles goed te bereke-
nen. En die tijd is er nu.”

De woningmarkt in Stroinkslanden
Cijfers 3e kwartaal 2022 ten opzichte van 3e kwartaal 2021

 Prijs Aantal te koop Aantal verkocht Tijd
Enschede +7,9% 318 -6,6% +15,2%
Stroinkslanden -0,9% 10 -6,7% +49,0%

Bron: NVM Brainbay en Funda

Stefan van den Aker, Prisma ERA Makelaars Enschede: “Op Stroinkslanden zien we dat door een aantal 
moeilijk te verkopen woningen de verkooptijd sterk is gestegen. Er is een kleine daling in de prijs, maar de 
verkoopaantallen lopen in pas met het Enschedese gemiddelde.”

Hoe gaat het met de woningmarkt?
Makelaar Stefan van den Aker aan het woord

Veelkleurig...
“Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Duizend kilo bladeren op een hoop
Zakken vol met wind
Ja m’n kind.
’k Weet niet of jij dat aardig vindt…”
 
Wie kent dit al-oude kinderliedje niet? 
Menigeen heeft het vast wel eens vroe-
ger gezongen: “Herfst, herfst wat heb je 
te koop.” Welnu… dat is een heleboel! 
De R is ook alweer eventjes terug in de 
maand. De R die ons een soort seintje 
geeft om rekening te houden met de on-
stuimigheid die de herfst ons kan geven. 
Pittige plens-buien, natte regen op je 
snoet. Forse wind, soms heftige storm. 
Dat betekent flink trappen op je fiets, zien 
niet onderuit te gaan nu de grond meer 
en meer bedekt is met al het vallende 
blad en de vele beukennootjes! Het heeft 
zo zijn eigen charme díe herfst
 
“Herfst, herfst wat heb je te koop. .” Wel-
nu… dat is een heleboel!
De dagen weer korter- vroeger donker.  
Kaarsen die weer aan worden gestoken. 
De geur van heerlijke herfstgerechten in 
de keuken. De pompoenen niet te verge-
ten ;-) Dat dikke leesboek dat je ‘s avonds 
weer pakt met een paar extra warme sok-
ken en dekentje op de bank, lekkere kop 
chocolademelk erbij… Kortom: het is vol-
op HERFST! En dat is zeer goed te zien 
en te merken.  

Hoezo sombere herfst? 
Kijk je naar buiten door het raam of je 
loopt door het bos… Wat zie je? Een pa-
let aan kleuren! Je kunt er niet omheen. 
Het enkel in verbazing te aanschouwen 
om vervolgens af te vragen: Wie kan dit 
nadoen? Deze schitterende diversiteit 
aan kleuren vooral wanneer de zon erop 
schijnt!
Hoe de bomen staan te blozen nog voor-
dat al hun blad naar beneden is geval-
len. Grijze stoepranden worden met een 
goudgele rand omlijst. De grond onder je 
voeten krijgt een tapijt van bladeren.
 
“Herfst herfst, wat heb je te koop? Dui-
zend bladeren op een hoop…”
Het ritselt- het knispert… Hoe VEEL-
KLEURIG… Hoe mooi… Je kunt er niet 
omheen. Herfst met al zijn wisselende fa-
cetten van koud- nat- guur tot zacht met 
een laaghangende zon die alle tinten van 
een veelkleurige herfst ten toon spreidt. 
Met de herfst kan je niet anders dan maar 
meegaan of je nu wil of niet…Het veel-
kleurige aspect is bepaald niet saai maar 
buitengewoon fascinerend! Aanschouw 
het, beleef het…
 
“Herfst, herfst wat heb je te koop?”
 Welnu… een heleboel!

Roos Hofstee

Groene mantelzorg in de 
StroinkslandenMedicijnen ophalen ondanks 

je volle agenda?

Ook daar hebben 

we iets voor.

Service Apotheek Stroinkslanden

Onze afhaalkluis is altijd open. Aan de 

Veldhoflanden 90 kan je 24/7 jouw medicijnen 

ophalen. Handig als je ook nog andere plannen hebt. 

Je vindt de kluis aan de buitenkant van het pand 

naast de ingang.

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede

tel. 053 477 25 77 • info@stroinkslandenapotheek.nl

Direct inschrijven?

We vertellen je graag hoe het werkt en bij welke 

medicijnen of hulpmiddelen de kluis geschikt

is. Direct inschrijven? Laat het ons weten aan de 

balie of schrijf je meteen online in.

Ga naar: www.serviceapotheek.nl/

stroinkslanden/afhaalautomaat of scan 

de QR-code.
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33  ggeebbaakkkkeenn  vviiss    €1100,,--  

VVeerrssee  zzaallmm  €1199,,9900  pp//kkiilloo  

44  vveerrssee  hhaarriinngg  €88,,--  

De dagen worden 
korter en kouder... 

tijd om lekker
te badderen!

Heerlijk met onze 
hippe en onwijs 
lekker ruikende 

badbruisartikelen!
 

De prijs? Net zo fijn!

VANAF €2,99

VLAGGETJES VOOR HET  
NEDERLANDS ELFTAL!

Alles voor je
thuiskantoor

Alles voor uwAlles voor uw
hond in huis!hond in huis!


