
In een weiland in het Aamsveen werd enkele jaren 
geleden een wrak van een vliegtuig gevonden. Waar-
schijnlijk een jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoor-
log. Van 10-14 oktober vond er daarom op die plek een 
archeologische opgraving plaats. Leerlingen van OBS 
Het Vastert en van basisschool Bomans mochten een 
kijkje nemen bij deze unieke opgraving.

SELN
Om de leerlingen voor te bereiden op het bezoek aan 
de opgraving krijgen ze o.a. gastlessen door een gast-
docent van Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland. 
De gastlessen zijn onderdeel van het onderwijspro-
gramma ‘Uit de Lucht’ dat speciaal voor de scholen is 
ontwikkeld door SELN. De SELN is ontstaan n.a.v. de 
documentaire ‘Liever dood dan vermist’ en het Natio-
naal Bergingsprogramma vliegtuigwrakken WO2.  Van 
veel bemanningsleden is namelijk nog altijd niet be-
kend wat er met hen is gebeurd. De overheid betaalt 
om die onzekerheid te verminderen voor de opgraving 
van zo’n 30-50 vliegtuigwrakken uit de WO2.
De stichting heeft drie doelen: verhalen 
boven tafel halen van omwonenden die 
de oorlog hebben meegemaakt, infor-
matie ontsluiten en onderwijsprogram-
ma’s over de luchtoorlog voor het ba-
sisonderwijs ontwikkelen. 

Bezoek aan de opgraving
Op donderdag 13 oktober bezochten 

de leerlingen van Het Vastert en de Bomans de op-
graving. Daar kregen ze uitleg over het opgraven. “In 
dit stuk grond lag het wrak. We graven steeds laagje 
voor laagje af. Dan wordt de grond door verschillende 
mensen heel nauwkeurig onderzocht. Is het gewoon 
zand? Dan gaat het weg. Maar vinden ze ander mate-
riaal? Dan wordt het bewaard en gaan we het verder 
onderzoeken,” legt Hubert Schuncken van Defensie 
uit. “Zien jullie die vlek?” Hij wijst naar een donkergrijze 
verkleuring in het lichtbruine zand. “Daar heeft waar-
schijnlijk de motor van het vliegtuig gelegen.” 
In de tent krijgen de kinderen vervolgens te zien wat er 
tot dan toe gevonden is. Geen heel vliegtuig, maar wel 
een airbottle en een boordwapen. 
De kinderen zijn niet de enige bezoekers bij de opgra-
ving. Verschillende journalisten van lokale en lande-
lijke media zijn ook aanwezig. En die interviewen de 
kinderen weer over wat ze zien. “Leuk!” en “Gaaf!” Jo-
han de Noord, projectleider van SELN: “Het is altijd im-
ponerend om alle werkzaamheden rond de opgraving 
te zien. En het blijft mooi om te horen dat de kinderen 

het bijzonder vinden.”

Wat is er gevonden?
“We hebben verschillende onderdelen van een Haw-
ker Typhoon gevonden,” vertelt Marc de Jong van ge-
meente Enschede. “Er zijn twee pantserplaten en twee 
zuurstoftanks gevonden. Maar ook boordwapens, ka-
nonnen, zes raketten en 120 2cm granaten.” Die muni-
tie is door een speciale Explosieven Opruimingsdienst 
onschadelijk gemaakt. 
Men hoopte aanwijzingen te vinden om te achterhalen 
welk vliegtuig het precies was. “Maar dat is nog niet 
gelukt,” legt Marc de Jong uit. “In 1945 is even verder-
op het lichaam van een piloot gevonden. Die piloot ligt 
begraven in het graf van de onbekende soldaat. We 
hoopten de motor van het jachtvliegtuig te vinden. Met 
het serienummer van de motor zouden we dan kunnen 
achterhalen welk vliegtuig het precies was. Maar de 
motor is niet gevonden. We weten dus nog steeds niet 
zeker of de begraven piloot de piloot van dit vliegtuig 
was. Alle vondsten zijn nu bij Defensie. Zij gaan alles 

goed schoonmaken en verder onderzoe-
ken. Wie weet vinden ze dan alsnog een 
aanwijzing, zodat iedereen rust en duide-
lijkheid krijgt.” 
Van de opgraving is nu niks meer te zien.  
Marc: “Het vliegtuig lag in een akker en 
nu is het weer gewoon een akker. We 
vonden tijdens de opgraving wel een olie-
verontreiniging. Die hebben we schoon-
gemaakt. Dus de akker is weer schoon en 
klaar voor gebruik.”
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Column
Nieuws van Smiley Stroinkslanden

Hebben jullie ook zo genoten van de Pietendisco? Het was een groot succes. 
Wij vonden het erg gezellig. En we vonden het fijn om te helpen met alle activi-
teiten op zaterdag 19 november. 
Achter de schermen zijn we druk bezig met allerlei leuke plannen. Daar horen 
jullie in het nieuwe jaar vanzelf meer over. Maar op het Smileyterrein is het stil. 
Tijdens de winter kunnen we weinig organiseren. Daarom maken we nu de con-
tainers winterklaar, zodat we volgend jaar volop samen kunnen spelen. 
Wij hebben het afgelopen jaar genoten van alle gezelligheid, kinderen en eve-
nementen. 
Fijne feestdagen en tot ziens in 2023 voor weer een jaar vol nieuwe activiteiten!

Team Smiley Stroinkslanden.

      GGeezzeelllliigg  ssaammeenn  eetteenn  iinn  ddee  wwiijjkk  
 Elke dinsdagavond om 17:30 uur 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: januari 2023      

  
Dinsdag   10-1 Voorafje, goulash en een toetje 
Dinsdag 17-1 Voorafje, zuurkoolschotel en een toetje  
Dinsdag 24-1 Voorafje, rendang kip en een toetje 
Dinsdag 31-1 Bruine bonensoep met stokbrood en een toetje 
 
 

Voor opgave en informatie:

Gertine Harberink 06-22 88 66 00 
Locatie: Stroinkshuis    Het Stroink 64 

Nadat ik op facebook een verzoek kreeg van een 
van mijn hobbyfotografie-vrienden om op zijn in-
zending te stemmen (en daaraan uiteraard ge-
hoor heb gegeven) dacht ik: ‘Eigenlijk best een 
leuke wedstrijd. Laat ik ook eens meedoen’.
Ook las ik dat de hoofdprijs een luxe outdoorbroek 
was. Die zou wel erg van pas komen de komen-
de winterperiode. Een extra stimulans om mee te 
doen dus.

Toen bleek dat er nog maar 1 dag restte om foto’s 
in te zenden en dat er daarna nog 1 dag gestemd 
kon worden, gelijk 3 foto’s geupload (waaronder 
die ijsvogel) en direct daarna mijn vrienden- en 
kennissenkring gevraagd op mijn foto’s te stem-
men, met name de foto van de ijsvogel.
Ik wilde graag in de top 20 eindigen. In de spelre-
gels stond namelijk vermeld dat uit de 20 inzen-
dingen met het meest aantal stemmen de winnaar 
van de fotowedstrijd zou worden gekozen.

Na een dag stond ik waarempel in die top 20 en 
na nog een dag flink lobbyen eindigde ik tenslotte 
op plaats 3. Onvoorstelbaar.

Het thema van de fotowedstrijd was herfst, dus ik 
had eigenlijk niet verwacht de wedstrijd te winnen 
of überhaupt kans te maken. Ik had, vond ik, al 
gewonnen door op die derde plaats te eindigen en 
was iedereen daar al dankbaar voor.
Groot was mijn verbazing (en daarna blijdschap) 
dat de jury, de redactie van outdoordichtbij, mijn 
foto van de ijsvogel het mooist vond.

Mijn winnende foto werd nog eens extra uitgelicht 
met een artikel op outdoordichtbij.nl en op face-
book stroomden de felicitaties binnen. Erg leuk al-
lemaal. Facebook en whatsapp inzetten voor iets 
positiefs!
De hoofdprijs, die outdoorbroek van het merk Ber-
gans, heb ik vandaag (29/11) in ontvangst geno-
men. Geen foto’s daarvan, helaas. :-)

Al met al was het een hele leuke ervaring.

De foto zelf heb ik geschoten in een overvolle vo-
gelkijkhut bij de Oelemars in Losser. Ik had ge-
lezen dat er meerdere jongen gespot waren, dus 
moest dat natuurlijk zelf ook eens bewonderen.
Staand achter een rits fotografen vanuit de hand 
een serie foto’s geschoten waarbij deze wel heel 
goed is gelukt. 

Met vriendelijke groet,
Frans van Triest

Frans wint eerste prijs fotowedstrijd Bigi’s place geopend

In December willen we vanuit de DoeMeeHuis-keuken aandacht besteden aan in-
ternationale en traditionele kerstmaaltijden. Met als thema “Christmas all over the 
world” zal onze keukenbrigade Indonesische, Antilliaanse, Nederlandse en Britse 
kerstgerechten serveren in deze feestmaand. 
Stuur een WhatsApp-bericht o.v.v. ‘Menu-nieuws’ en je naam naar 06 136 032 96 
en je wordt elke week op de hoogte gesteld van het menu van die week. Geen 
whatsapp? Geen nood… bellen kan natuurlijk ook altijd.

Let op! Op donderdag 15 december serveren we geen buurtmaaltijd. 
Vanwege de kerstvakantie is het Stroinkshuis en dus ook het DoeMeeHuis gesloten 
van maandag 26 december t/m zondag 8 januari 2023

Het Surinaams specialiteiten-afhaal & bezorg- 
restaurant Bigi’s Place in winkelcentrum ‘t 
Stroink is geopend! Op zaterdag 3 december 
was het zover. Mooi versierd en met vele heerlij-
ke hapjes hief eigenaar Henry om 12 uur onder 
grote belangstelling van bekenden, buurtbewo-
ners en andere geïnteresseerden het glas en 
opende daarmee zijn prachtige restaurant met 
bijzondere Surinaamse gerechten! Bigi’s Place 
bevindt zich aan de achterzijde van winkelcen-
trum ‘t Stroink op de Veldhoflanden 14.

Christmas all over the World! 
Hoogbouw op de donderdag en vrijdag in de 1e week van januari. Bewoners 
kunnen aanbieden op donderdag 5 en vrijdag 6 januari. Laagbouw in de week 
hierna van maandag 9 t/m vrijdag 13 januari.

Inzameldagen kerstbomen
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119519,90 per kilo

BIEFSTUKROLLADE
Verpakking 600 gram

119519,90 per kilo

BIEFSTUKROLLADE
Verpakking 600 gram

299PER PERSOON
o.b.v. 4 personen

 

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

 

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!

Na twee jaar afwezigheid vanwege de pande-
mie is de altijd gezellige Stadsherberg weer 
terug in de Burgerzaal van het stadhuis in 
Enschede. Van 21 t/m 23 december is ieder-
een welkom. Stap binnen in de herberg vol 
muziek en creatieve workshops en geniet 
van alle warmte en gezelligheid. 

In de dagen voor de Kerst is de Burgerzaal van 
het stadshuis ook echt van de burgers van de 
stad. 
Drie dagen is er livemuziek: van koren die 
sfeervolle Christmas Carols zingen tot bandjes 
die pop- folk- en jazzy songs spelen. Aan de 
workshoptafels kun je onder leiding van een 
kunstenaar iets moois maken. Van een vilten 
kerstboomhanger tot het creëren van uw eigen 
stempel waar je vervolgens een kaart mee kunt 
bestempelen. Maak iets voor jezelf of geef het 
zelfgemaakte cadeautje aan een dierbare. Elke 
dag om 16.00 uur vertelt een stadsgenoot een 
soepverhaal en krijgt iedereen in de herberg 
een gratis kopje soep. 

Moe van het doen van alle kerstinkopen? 
Plof dan neer in de huiskamer en geniet van een 
warme chocomel met taart. Ontmoet bekende 
en onbekende stadgenoten aan de lange tafels. 
Of geniet van een bekertje glühwein aan de bar. 

Ben je tussen 21 en 23 december in het 
centrum? 
Kom jezelf dan even verwarmen in de Stadsher-
berg. De herberg is gratis te bezoeken. 
Kijk voor meer infomatie en het programma op  
www.winterwonderland.nu

Openingstijden 
Woensdag 21 december: 13.00 – 18.00 uur
Donderdag 22 december: 13.00 – 21.00 uur
Vrijdag 23 december: 13.00 – 21.00 uur

De Stadsherberg komt op bezoek bij 
zorgcentra  
In de aanloop naar de Stadsherberg in het Stad-
huis komt de Stadsherberg op bezoek bij een 
viertal zorgcentra in Enschede, waaronder De 
Posten. Alle bekende Stadsherberg-onderde-
len staan op het programma. Singer songwriter 
René Elenbaas zingt bekende nummers uit de 
jaren 50, 60 en 70. 
Aan een aantal tafels kunnen de bewoners van 
de Posten meedoen met een creatieve work-
shop waarbij ze zelf mooie kaarten kunnen 
stempelen. En er wordt een soepje uitgedeeld 
terwijl er een soepverhaal wordt voorgelezen. 
En voor wie dat wil is een gezamenlijk bezoek 
aan de ‘grote’ Stadsherberg in het stadhuis mo-
gelijk. 

Het Balkon Festival komt pas op 8 juli 2023 
naar de Wesselerbrink. Maar festivalorganisa-
toren Diet Gerritsen en Audry Hoemakers zoe-
ken nu al naar bijzondere verhalen uit de wijk 
en naar wijkbewoners die creatief zijn. 

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 Pos-
ten. Op beide locaties komt er een gezellig festivalhart 
met daaromheen theater- en muziekoptredens vanaf de 
balkons.

Creatieve wijkbewoners gezocht
Iedereen is creatief, zeggen ze weleens. Maar de een is 
creatiever dan de ander. Of de een probeert het en zet 
door. De ander durft te experimenteren met allerlei mate-
rialen. Maar je hebt ook van die mensen die vanuit zich-
zelf van alles maken. Ze kunnen breien, haken, naaien, 
schilderen, meubels of sieraden maken of werken met 
klei of steen. 
Diet en Audry, de organisatoren van het Balkon Festival, 
zijn op zoek naar bewoners van de Wesselerbrink die 
creatief zijn. En die het leuk lijkt om samen met ande-
re mensen te helpen met de aankleding van het Balkon 

Festival. Daarbij kun je denken aan het maken van pa-
pieren bloemen aan de balkons, je kunt denken aan het 
naaien van mooie banieren, aan het maken van objecten 
van karton, aan het haken of breien van slingers, enzo-
voort. 
In de aanloop naar het festival komt de creatieve groep 
een aantal keren bij elkaar om samen aankledingsobjec-
ten te gaan maken. Hierbij wordt de groep ondersteund 
door een kunstenaar en een kunstdocente. Zij hebben 
tijdens eerder edities al prachtige objecten gemaakt van 
onder andere karton en piepschuim. 

Ben je nog niet zo creatief, maar het lijkt je leuk om mee 
te helpen in het creatieve team? Dan ben je ook van har-
te welkom!
Het team zal vanaf mei 2023 met enige regelmaat bij 
elkaar komen. 

Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan een mail 
naar Audry via info@balkonfestival.nl

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

Wees welkom in de Stadsherberg 

Welke creatieve mensen uit Zuid willen het Balkon Festival helpen?
 

De feestdagen staan weer 
voor de deur en we sluiten 
2022 al bijna af. De voor-
gaande jaren zag alles er 
door corona anders uit. 
Voor velen van ons een 
moeilijke tijd waarin we 
vaak niet samen konden 
zijn met onze familie en 
vrienden. Gelukkig mogen 
we de feestdagen dit jaar 
weer zelf invullen. Samen 
met mijn familie kijk ik daar 
erg naar uit. Ik hoop u ook!

Mooie plannen voor Zuid
Sinds juni van dit jaar ben ik stadsdeelwethouder in Zuid. Het 
stadsdeel waar ik ben geboren en waar het grootste deel van 
mijn leven zich afspeelde. Iedere woensdag ben ik in Zuid te 
vinden. Ik wil er voor inwoners in alle wijken zijn. Iedereen 
heeft ideeën en wensen waarnaar ik graag wil luisteren. We 
moeten het tenslotte samen met elkaar doen. Alle wijken ken-
nen hun eigen cultuur, uitdagingen en activiteiten. Dat maakt 
Zuid extra bijzonder. Omdat het stadsdeel zo groot is, zijn er 
ook veel verschillende opgaves. Daar gaan we de komende 
jaren hard mee aan de slag. We ontwikkelen allerlei plannen 
die ervoor zorgen dat we fijn met elkaar kunnen blijven sa-
menleven. Zo hebben we aandacht voor veiligheid, jeugd en 
welzijn. En we gaan bijvoorbeeld bezig met het energiezuinig 
maken van een aantal woningen.  

Tijd voor elkaar
Voor nu vraag ik u vooral om de tijd te nemen voor familie, 
vrienden en kennissen. In december staan we vaak stil bij het 
jaar dat achter ons ligt en kijken we vooruit. Een maand die 
voor velen gezellig en feestelijk is. Maar dat is niet voor ieder-
een vanzelfsprekend. Misschien kent u mensen in uw eigen 
straat of omgeving die alleen zijn. Want we weten dat veel 
inwoners gevoelens van eenzaamheid hebben. En dat kan 
in deze donkere feestmaand extra heftig zijn. Dus kijk naar 
elkaar om. Maak eens een praatje, een wandeling of drink 
samen een kopje koffie; dat kan heel waardevol zijn. 

Ik wens u hele fijne feestdagen en een heel goed en gezond 
2023!
Ik hoop u dan weer te ontmoeten.

Marc Teutelink
Wethouder stadsdeel Zuid

Fijne feestdagen!
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Kerst bij de Meilandjes? Nee hoor, kerst in 
huize Zeegen. Bij ons is het net zo gezel-
lig dat wel. Maar we zijn met wat meer. Met 
kerst komt onze Surinaamse familie alle-
maal bij ons thuis langs. Dat is echt traditie. 
We zijn niet allemaal christelijk. Sommigen 
hebben er niets mee. We zingen altijd met 
z’n allen over een ‘White Christmas’, dat 
vinden we aan alle kanten dubbelzinnig. 
Zeker de afgelopen jaren. We lachen altijd 
hard na afloop.
Dit jaar komt voor het eerst 
de vriendin van mijn zoon 
ook. Zij is Nederlandse, ge-
boren en getogen in Ensche-
de. Ze heeft het dit jaar niet 
gemakkelijk gehad. Ze is 
gestopt met school, is veel 
bij ons thuis en praat weinig 
over haar familie. Wat er precies mis is ben 
ik nog niet achter. Ze zijn ook nog maar kort 
bij elkaar. Ik hoop dat mijn zoon er voor haar 
kan zijn. Ze is bij ons in ieder geval altijd 
welkom.
Met kerst zitten we net als anders met ons 

bord op schoot. Niet aan een lange tafel 
of zo, dat hebben we nooit gedaan. En we 
eten kalkoen, zo sappig mogelijk. Ik vraag 
mijn nieuwe schoondochter of ze me wil hel-
pen. Ik zou haar graag betrekken bij Suri-
naamse tradities. Ik vind het belangrijk dat 
ze warmte ervaart. Ik heb bij al mijn kinde-
ren de ervaring dat je gesprekken niet moet 
dwingen. Maar dat je vaak als je iets aan 
het doen bent, wel aan de praat komt. Dan 

gaat het meer vanzelf. Ik heb 
dat ook moeten leren. Ook ik 
heb uitdagingen gekend in de 
opvoeding. Mijn kinderen zijn 
nu al groot, ze hebben alleen 
nog een beetje bijsturing no-
dig. Vroeger vond ik het wel-
eens lastig, zeker omdat mijn 
toenmalige man veel van 

huis was. Ik heb veel met andere ouders ge-
praat, ik was ook veel op school te vinden. 
Ik hoop dat ik binnenkort de ouders van mijn 
nieuwe schoondochter mag ontmoeten. Ik 
ben benieuwd voor welke uitdaging zij nu 
staan.

Column
Dozen vol levensmiddelen voor 
Stop Armoede 053

Bij de Zonnebloem zijn we erg blij met onze nieuwe vrijwil-
liger Dirk van de Wetering. Hij is in november met algeme-
ne stemmen benoemd tot voorzitter van afdeling Enschede 
Zuid. 
Al jaren geleden sprak de Zonnebloem hem aan, hij vond 
het een mooie organisatie met betekenisvolle inbreng voor 
mensen met een handicap. 
Recent sprak hij op straat met een vrijwilliger van de Zonne-
bloem. Zomaar toevallig (voor zover je in toeval gelooft). Hij 
besloot een bericht te sturen aan het regiobestuur van de 
Zonnebloem waarin hij aangaf geïnteresseerd te zijn in een 
bestuursfunctie. En zo kwam hij terecht in Enschede Zuid 
omdat daar twee vacatures voor bestuursleden waren. 
Met zijn financieel economische achtergrond dacht hij zelf 
eigenlijk aan de functie van penningmeester. Hij heeft zijn 
werkzame arbeidsleven namelijk ingevuld als financieel be-
leidsmedewerker, 20 jaar bij de Universiteit Twente en daarna 
20 jaar bij de Gemeente. Hij is op zijn 60ste gestopt met het 
werk in loondienst, er was een mogelijkheid vervroegd uit te 
treden. Omstandigheden in de directe familie, hij moest veel 
te vroeg afscheid nemen van zijn zus en zijn broer, maakten 
dat hij besloot gebruik te maken van de aangeboden regeling 
en te gaan genieten van het werkvrije leven. Hij heeft veel 
gereisd. Veel indruk maakten vooral de Aziatische landen, 
waaronder Nepal. Door de mystieke sfeer werd hij geraakt 
en raakte hij geboeid. Hij kreeg veel tijd voor zijn hobby’s 
lezen, wandelen en fietsen en cultuur opsnuiven. Daarnaast 
kreeg hij ook tijd voor vrijwilligerswerk.  Hij was een vijftal 
jaar vrijwilliger bij het hospice en hij heeft bestuursfuncties 
vervuld bij onder andere natuurmonumenten, de dierenbe-
scherming (asiel en dierenambulance). Hij was onder ande-
re betrokken bij de nieuwbouw van dierenopvangcentrum de 
Heeuwkamp. 
Na enkele verkennende gesprekken met secretaris Coby 
van Os en bestuurslid bezoekwerk Thea de Beer van Zonne-
bloem Zuid leek de functie als voorzitter het meest passend. 
Dirk hoefde er niet erg lang over na te denken, ook omdat 
de vacature voor een bestuurslid financiën door een ervaren 
vrijwilliger zou kunnen worden overgenomen. Daarover vol-
gende maand meer! 
Dirk heeft een duidelijke missie, hij wil eerst alle ins en outs 
weten van de Zonnebloem en de afdeling in Zuid en vervol-
gens proberen waar mogelijk de afdeling weer wat slagvaar-
diger te maken. Ook om mee te gaan met de maatschappe-
lijke ontwikkelingen van deze tijd. Alles om wat bij te dragen 
aan de algemene missie van de Zonnebloem. 
Ook bij het regiobestuur is Dirk in beeld, mogelijk gaat hij ook 
daarin nog een actieve rol spelen. 
Dirk: namens bestuursleden, vrijwilligers en deelnemers van 
Zonnebloem Enschede Zuid wensen we je alle succes met 
je nieuwe uitdaging.

Namens 
Zonnebloem Enschede Zuid, Desire Jansen

Dirk van de Wetering

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

De nieuwe voorzitter van 
ZONNEBLOEM afdeling Enschede 
ZUID

Harry Banninga Gitaarles biedt je:
 
•  Akoestische-of elektrische gitaarles, basles 
 en/of ukelele les
•  Deskundige feedback 
•  Praktijkgerichte lessen, afgestemd op 
  jouw smaak
•  Goede prijs/kwaliteit/lesduur verhouding
•  1e gitaarles altijd GRATIS!
•  Een professionele lesstudio met airco 
 en met wachtruimte

NU STEMAPPARAATJE T.W.V. € 15,- KADO!
 WWWWW.HARRYBANNINGAGITAARLES.NL  
HABANNINGA@GMAIL.COM
06-52336778  

Harry Banninga Gitaarles 
Muldermanshoek 35, 7546 BW Enschede

Altijd al gitaar 
willen spelen?

WIJ ZIJN GEOPEND!
SURINAAMS RESTAURANT

Veldhoflanden 14
Winkelcentrum Het Stroink 

Tel. 053 574 98 12

Op 5 december is de kerstboomverkoop op ‘t 
Helmgras begonnen. Prachtige bomen in elke 
soort en grootte. 
Daarnaast hebben de deelnemers een grote 
ruimte ingericht voor alle mooie dingen die er 
gemaakt worden. Keramiek, hout, kaarsen, voor 
elk wat wils. Erg mooi om bijvoorbeeld cadeau 
te geven of om zelf te houden. Ik keek mijn ogen 

uit en ben met een prachtig boompje van hout 
en keramiek naar huis gegaan. U ziet hem op de 
linkerfoto helemaal links. Er kan gepind worden 
en ‘t Helmgras is elke dag geopend van 9.00 tot 
17.00 uur, op zaterdag een uurtje korter, tot 16 
uur en op zondag niet. 
U vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaatweg 75. 
Voor meer informatie: kunt u bellen met 053-47 
81 505 of mailen met hethelmgras@hetnet.nl

Ook had ik op 5 december een gesprek met Bert 
Harens. Hij is als vrijwilliger bestuurslid bij Ver-
eniging ‘t Helmgras. Op de foto rechtsonder ziet 
u hem met zijn hondje Cooper met op de achter-
grond de penningmeester. Vanwege de vergrij-
zing zijn ze op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Wordt vervolgd...

In november heeft de Mor Kuryakos kerk 
een voedselinzamelingsactie georga-
niseerd. Door de huidige economische 
situatie is het alledaagse leven duur ge-
worden is. Hierdoor is eten en drinken 
in overvloed voor vele gezinnen niet 
meer van toepassing. Daarnaast zijn 

de kerstdagen een tijd van liefde, vre-
de, hoop, maar een tijd van samen zijn 
en barmhartig zijn naar je medemens. 
In dit kader heeft de Mor Kuryakos kerk 
voedsel ingezameld voor stichting Stop 
Armoede 053. De actie was een groot 
succes, zoals op de foto’s te zien is. 

Nieuws van ‘t Helmgras
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Als casemanager de-
mentie maak ik vaak 
situaties mee die niet 
voor iedereen even 
vanzelfsprekend zijn. 
Het syndroom de-
mentie zal helaas de 
komende jaren fors 
toenemen. Eén op de 
drie vrouwen krijgt 
dementie en één op 

de zeven mannen. 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 de-
mentie, om u alvast een klein beetje voor te bereiden.

Ik kom regelmatig bij echtpaar Hans en Ans. Ans heeft demen-
tie. Hans helpt Ans met steeds meer dingen die Ans vroeger 
met gemak zelfstandig deed. Soms merk ik dat het niet altijd 
makkelijk is voor Hans. Wanneer ik doorvraag over het samen 
koken, kom ik erachter dat het wat lastig is om samen te koken. 
Na doorvragen vertelt Ans dat ze nooit samen hebben gekookt. 
Ans deed alles in huis: het huishouden, de kinderen en dus ook 
het koken. Hans zorgde voor het inkomen, aldus Ans. Waarom 
Hans dan nu ineens alles samen wil doen, is Ans een raadsel. 
Het loopt daarom ook altijd op discussies uit, volgens Ans. Hans 
knikt en staart voor zich uit. 
Het volgende werd uitgedacht en geprobeerd: de boodschap-
pen worden per week gekocht en met een sticker (“Maandag”, 
“Dinsdag”, “Woensdag”, etc.) erop in de koelkast of vriezer ge-
legd. Om discussies over de boodschappen en het koken zo-
veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast gaan Hans en Ans een 
keer per maand naar ‘De onvergetelijke kookclub’ in wijkcen-
trum de Roef. Daar gaan ze heen als ‘uitje’ en Hans leert gelijk 
de snufjes van het koken. Hans ontmoet daar ook lotgenoten. 
Ook gaan ze tegenwoordig twee keer in de week uit eten, al dan 
niet bij familie, vrienden, buren of restaurants waar ook andere 
ouderen naar toe gaan. Zo ontmoeten ze steeds meer lotge-
noten. En wordt het voor beiden wat minder zwaar om deze 
periode zo goed en zo lang mogelijk vol te houden.

Meer weten over dementie of over hoe ermee om te gaan?
Bel gerust voor meer informatie naar De Posten: 053-4753753 
of kijk op Alzheimer Nederland of dementievriendelijk.nl. 
Brenda van Hardeveld
Casemanager dementie bij de Posten

Column

16 december Kerstmarkt bij 
Erve Leppink

Op 17 december is er Kerstmarkt op Speeltuin 
Tuindorp. Van 10.00 tot 16.30 uur. Er zijn oliebollen, 
appelflappen en natuurlijk warme chocolademelk met 
slagroom te koop.

 

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!

“Ik heb nu zelfs een fanclub!”
Dankzij training Eigen Kracht werkt Anouk werkt nu als vrijwilliger bij thuis@

Green Friday bij EnHOe

M-Pact organiseert vanaf februari 2023 weer de 
training ‘Eigen Kracht’ voor vrouwen in Enschede. 
Wat doe je bij die training? Heb je er echt iets aan? 
“Daarop kan ik alleen maar volmondig JA zeggen,” 
vertelt Anouk enthousiast. “Ik heb van de gemeente al 
veel verschillende trainingen, cursussen en trajecten 
moeten doen. Ik deed ze met tegenzin en dus liep het 
steeds mis. Toen ik hoorde over de Eigen Kracht trai-
ning, twijfelde ik wel of daar iets aan zou hebben. Maar 
toch heb ik gevraagd of ik het mocht doen. Al was het 
maar om weer een reden te hebben om de deur uit te 
gaan. En ik heb geen moment spijt gehad! Ik heb zo 
veel geleerd!”

Het gevoel dat je weer collega’s hebt. Dat je onder-
deel bent van iets!
“Nu ben ik als vrijwilliger aan het werk bij vv. Victoria 
’28. Eerst drie uurtjes. Maar ik zag er erg tegen op. 
‘Laat mij maar schoonmaken, dan hoef ik niet met 
mensen te praten,” knipoogt Anouk. “Maar als je daar 
rondloopt, kom je vanzelf met mensen in contact. Dat 
voelde fijn en dus ging ik meer werken. Eerst één dag 
in de week koken voor Thuis@. Kon ik toch nog ‘veilig 

en alleen’ in de keuken mijn ding doen. Tja en dan kom 
je vanzelf met de kinderen in gesprek. Dat was leuk. 
Ze zochten iemand om te helpen met knutselen. Dat 
wilde ik ook wel. Dus nu ben ik op dinsdag- en donder-
dagmiddag de knutseljuf. En dat is een groot succes. 
Ik heb zelfs een fanclub!” 
Anouk straalt helemaal als ze verder gaat: “Ik heb het 
gevoel dat ik weer collega’s heb. Dat ik onderdeel ben 
van iets. Dus die eerste drie uurtjes met tegenzin, zijn 
nu veranderd in 10 uur met veel plezier! Ik voel me 
weer belangrijk. En daar ben ik de gemeente, M-Pact 
en Victoria ’28 dankbaar voor. Ze hebben echt naar me 
geluisterd. Nu heb ik iets wat bij me past!” 
Gerard Tenniglo: “En wij zijn blij met Anouk. Bij Victo-
ria ‘28 vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan 
doen, dus ondersteunen we dit soort participatiepro-
jecten graag!”

Training Eigen Kracht
Anouk: “Ik heb daar veel geleerd. Oók over mijzelf. Ik 
heb veel meer zelfvertrouwen gekregen. Ik ging echt 
met plezier naar de training. We hebben verschillende 
thema’s behandeld. Oh en er kwamen ook gastspre-

kers.”
Astrid Beltman, M-Pact: “In het Ei-
gen Kracht programma laten we je nadenken over je 
doelen en dromen voor de toekomst. We dagen je uit 
nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken en te ontwik-
kelen. Wie ben je? Wat kan je? Wat vind je leuk? Sa-
men met andere vrouwen ga je stappen zetten om te 
werken aan jouw dromen en om iets te doen dat bij 
jou past! Of dat nou vrijwilligerswerk, een opleiding of 
betaald werk is, maakt niet uit. Het gaat om stappen 
zetten!”

Op maandag 6 februari 2023 start weer een nieuwe Ei-
gen Kracht training. Voor vrouwen die de Nederlandse 
taal nog niet voldoende beheersen start op 14 februari 
2023 een taalgroep: ‘Eigen Kracht begint met taal’. 

Wil je ook meedoen? Of heb je eerst nog vragen? 
Neem dan contact op met: Ema Haracic, gemeente 
Enschede via e.haracic@enschede.nl / Tel: 06 10 66 
36 76 of met Astrid Beltman, M-Pact via astrid.belt-
man@m-pact.nl / Tel: 06 83 59 56 98

Op vrijdag 25 november was het ‘black friday’: voor 
veel mensen dé dag om te gaan shoppen. Maar ook 
een zwarte dag voor het milieu, want je koopt en be-
stelt al snel meer dan je nodig hebt. En er is maar 
één aarde...
Maar natuurwerkgroep EnHOe maakte er een 
‘green friday’ van: de vrijwilligers staken hun handen 
uit de mouwen en gingen buiten aan de slag. Op 
het Schaapskamp vlak bij het Aamsveen ontdeden 
de vrijwilligers de heide van jonge boompjes, om 
de heide meer kans te geven en om het leefgebied 
van de boomkikker te verbeteren. De nieuwe scheu-
ten werden met kniptangen zo dicht mogelijk bij de 
grond afgeknipt en op grote hopen gelegd, waarvan 
vogels als winterkoningen en roodborsten dankbaar 
gebruikmaken. Een ander groepje mocht vier wilgen 
knotten en een stukje wal vrijmaken van houtopslag. 
Tegen half één stond de soep klaar om de vrijwilli-

gers op te warmen en hiermee was de werkdag ten 
einde. Al met al een goed begin van het weekend en 
een goede manier om black friday om te zetten naar 
een green friday.

Hebt u deze werkdag gemist, maar wilt u ook wel 
eens lekker buiten werken? Bij EnHOe kunt u elke 
woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagoch-
tend in de natuur aan de slag. 

Kijk op de website www.enhoe.nl voor meer informa-
tie en kom eens vrijblijvend meedoen.
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Nieuwe mensen leren kennen is van alle leeftijden. 
Mensen brengen verhalen, meningen, gezelschap 
en zo ook… gezelligheid. Daarom is er nu een onli-
ne platform ontwikkeld genaamd “Vind gezelschap”.  
Via hier kan u veilig en gemakkelijk in contact ko-
men met buurt- en streekgenoten die uw interesses 
delen. Via het platform kan u informatie uitwisselen 
of afspreken om samen iets te ondernemen.  Deel-
name is volledig gratis.

Bent u opzoek naar iemand om samen:
– Mee te winkelen
– Uitstapjes mee te maken
– Samen mee te wandelen of fietsen
– Samen uw hobby’s mee uit te oefenen
– Samen mee naar het theater te gaan
– Of andere gezellige dingen te doen? 
Dan kunt u zich opgeven via www.alifa.nl, onder het 
kopje welzijn senioren of door te bellen met Alifa via 

053 432 0122. Aanmelden kan ook door een e-mail 
te sturen naar welzijnsenioren@alifa.nl. Wij helpen 
u dan zo snel mogelijk verder. 

Nadat u zich aangemeld heeft, plannen we samen 
met u een afspraak in om samen uw profiel aan te 
maken en om uitleg te geven over het platform. Na 
deze afspraak bent u er klaar voor om helemaal zelf 
aan de slag te gaan. 

Mocht u toch nog vragen hebben, zijn wij altijd be-
reikbaar via de telefoon, e-mail of website en helpen 
wij u graag verder. 

Aanmelden kan via: 
Alifa Welzijn Senioren
Pathmossingel 200
7531 CM Enschede,
e-mail: welzijnsenioren@alifa.nl 
tel. 053 432 0122.

Deelname is gratis.

Beste inwoner van Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden 

verbindt 
de stad

alifawelzijnsenioren.nl /alifasenioren

Nieuwe mensen leren kennen is van alle 
leeftijden. Mensen brengen verhalen, 
meningen, gezelschap en zo… gezelligheid. 
Alifa startte een nieuwe dienst om 
senioren in Enschede te helpen bij het 
vinden van gezelschap.

Veilig en overzichtelijk
De nieuwe dienst ‘Vind gezelschap’ kan u helpen in contact te komen 

met anderen die uw interesses delen. U kunt informatie uitwisselen 

of afspreken om samen iets te ondernemen. Vind gezelschap is een 

digitaal platform te bereiken via de website www.alifa.nl. 

Het platform is volledig beveiligd en beschermt uw gegevens. 

Vind 
gezelschap

Zoekt u iemand om samen:
• mee te winkelen

• uitstapjes mee te maken

• mee te wandelen of fietsen

• uw hobby mee uit te oefenen

• mee naar het theater te gaan

Voor senioren 
in Enschede
”

1. 
U meldt u aan via 
www.alifawelzijn-
senioren.nl of 
belt met Alifa via 
053 432 0122. 
U kunt ook een 
e-mail sturen naar 
welzijnsenioren@
alifa.nl. 

2. 
We plannen een 
intakegesprek 
met een opgeleide 
vrijwilliger, bij u 
thuis of online 
op afstand.

Hoe werkt ‘Vind gezelschap’?

3.  
De vrijwilliger komt 
langs, neemt uw gege-
vens op en helpt u met 
het aanmaken van het 
profiel. Natuurlijk krijgt 
u uitgebreid uitleg over 
‘Vind gezelschap’.

5. 
Wij blijven 
beschikbaar voor 
uw vragen. Bel of 
mail ons. U wordt 
snel geholpen. 

4. 
U bent klaar voor 
gebruik. U kunt zelf 
aan de slag!

Het is een 
gratis dienst!”

Wat is het 
Het Alzheimer Café biedt gezelligheid, informatie en 
verrassende ontmoetingen rondom dementie. Een plek 
waar anderen uw situatie herkennen.

Waar is het 
Wijkcentrum de Roef, Pastoor Geertmanstraat 17, 
Enschede
Datum en tijd: Eerste maandag van de maand, 
19.00: zaal open, 19.30 – 21.00 uur.

Toegang, koffie en thee zijn gratis. Aanmelden is niet 

nodig.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de coör-
dinator:
Wil Varwijk, Alifa Welzijn Senioren, Tel.: 053 432 01 22 
E-mail: w.varwijk@alifa.nl

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door:
Alifa Welzijn Senioren, Zorggroep Manna, de Posten, 
Livio, TMZ, Liberein.

Alzheimer Nederland steunt het café.

Alzheimer Café

We maken graag kennis! Bij FysioHolland Enschede kun je terecht 
voor fysiotherapie en sport onder professionele begeleiding. Wij 
willen iedereen de beste zorg bieden. Daarin werken we samen
met ziekenhuis Medisch Spectrum Twente.

We zien je graag aan de Geessinkbrink 7!
Tel: 053 - 203 3706 / twente@fysioholland.nl

Op vrijdag 16 december is er een 
gezellige kerstmarkt bij de WeL 
Erve Leppink van de JP van den 
Bent stichting. Van 17.00-20.00 
uur is iedereen welkom om langs 
te komen. “We mogen weer!” ver-
telt Annet Geerdink, begeleider 
bij JP van den Bent enthousiast. 
“Op vrijdag 16 december staan 
hier op het terrein 16 kramen. Er 
is van alles te doen. Wij verkopen 
bijvoorbeeld allerlei artikelen die 
de cliënten tijdens de dagbeste-
ding hebben gemaakt. Er komt 
iemand die thee verkoopt. Ver-
eniging ’t Helmgras doet mee net 

als onze buurman Weldink (Vlees van Weldink). De kerstman komt langs en ga zo maar door.”
Tijdens de kerstmarkt is er natuurlijk ook allerlei lekkers te krijgen. De WeL verkoopt koffie, thee, 
warme chocolademelk en oliebollen. En scouting Nanne Zwiep gaat broodjes bakken boven een 
kampvuur.

WeL Erve Leppink
De WeL Erve Leppink biedt dagbesteding waarbij de cliënten Werken en Leren. Ze werken in het 
groen en met dieren. Maar ze leren bijvoorbeeld ook hout bewerken, mozaïeken en schilderen. 
Uw redacteur mag alvast een kijkje nemen en ziet al allerlei verschillende producten: kerstengel-
tjes aan een slinger, houten huisjes met een kandelaar als schoorsteen en houten serveerplanken.

Parkeren
Op het terrein van de WeL is weinig ruimte om te parkeren. Dus komt u met de auto? Parkeer uw 
auto dan gratis bij vv. Victoria ’28, Geessinkweg 282. Vanaf daar is het 400 meter lopen naar de 
kerstmarkt. 

Kerstmarkt 16 december 2022 van 17.00-20.00 uur. Adres: WeL Erve Leppink: Geessinkbraak-
weg 25, 7546 PK Enschede.
Let op! Op de markt kan bij verschillende kramen alleen met contant geld worden betaald. Mail 
voor meer informatie naar: erveleppinkwel@jpvandenbent.nl.

Nieuws van Speeltuin Tuindorp
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de Stroinkslanderde Stroinkslander

Veel senioren in Enschede Zuid die zelfstandig 
wonen maken gebruik van faciliteiten die de Pos-
ten biedt. Wist je bijvoorbeeld dat bewoners uit 
de Helmerhoek, Stroinkslanden en Wesseler-
brink ook gebruik kunnen maken van onze maal-
tijdservice? De door ons vers bereide maaltijden 
worden door enthousiaste vrijwilligers van maan-
dag tot en met vrijdag bezorgd aan de deur. En 
nu kan het geluk niet op! Wij staan namelijk te 
springen om extra handjes voor het rondbrengen 
van de maaltijden. Dus heb jij altijd al vrijwilliger 
willen worden bij de Posten, grijp dan nu je kans. 
Waarom? Vrijwilligers Bert en Karin Kenniphaas 
vertellen het je graag.  
Bert en Karin: “We brengen samen alweer ruim 2 
jaar de maaltijden rond. Als maaltijdbezorger rijd 
je een vaste route. Je dienst begint om 11.15 uur 
en rond 12.30 uur ben je weer terug bij de Pos-
ten. Wij beschikken over een eigen auto, maar 
ook als je niet in het bezit bent van een auto of 
rijbewijs zijn we blij met je hulp als bijrijder. Vanuit 
de Posten krijg je een onkostenvergoeding voor 

het gebruiken van je eigen auto tijdens het rond-
brengen van de maaltijden.  
Goed om te weten is dat er een grote, gezellige 
club vrijwilligers is bij de Posten waarvoor ook re-
gelmatig activiteiten worden georganiseerd. Het 
verrijkt op die manier ook je eigen leven. 
Je merkt aan veel mensen waar je de maaltijd 
bezorgt dat ze het fijn vinden om even een praa-
tje of een grapje te maken. Mensen kijken echt 
uit naar je komst en uiteraard naar het heerlijke 
eten. Je ziet elkaar wekelijks en bouwt daardoor 
een band op. Het is super dankbaar werk. Naast 
dat je er zelf ook even uit bent en het de dag 
breekt, ben je ook sociaal bezig. Dit vrijwilligers-
werk geeft ons echt voldoening.”

Net als Bert en Karin aan de slag als maaltijdbe-
zorger bij de Posten? Neem dan contact op met 
onze Coördinator vrijwilligerswerk, Anne Wilde-
rink. Zij is bereikbaar via awilderink@deposten.nl 
en op maandag, dinsdag, donderdagochtend en 
vrijdagochtend ook via 06-2344 1831.  

Gezocht: Maaltijdbezorgers

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

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?

De
dankbaarheid

en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

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

deposten.nl/vacatures

Reden
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Dagelijks verhuizen tientallen ouderen zonder al te 
veel publieke aandacht naar een zorgcentrum, maar 
de Twentse Marie staat met haar nieuwe woon-stek 
volop in de spotlight. Vanaf 10 november krijgt Marie 
een speciaal ingerichte kamer, om te beginnen in het 
Enschedees zorgcentrum De Posten. Marie komt iets 

bijzonders brengen: een klankkast over taal en thuis. 
 
Marie is niet zomaar een dame op leeftijd. In dit fictie-
ve personage herbergen de resultaten van het weten-
schappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht 
en ‘T Meertens Instituut. Sociaal cultureel antropologe 
Jolien Makkinga en Hoogleraar Taalcultuur Leonie Cor-
nips onderzochten hoe het spreken van dialect van in-
vloed kan zijn op je gevoel van welzijn in een verpleeg-
huis. Jolien Makkinga sprak voor dit onderzoek met de 
bewoners van een verzorgingstehuis. Kan het spreken 
van eigen taal, je gevoel van autonomie beïnvloeden? 
Stichting Laudio heeft een speciale kamer ingericht om 
dat zelf te ervaren. Daar stap je een levensgrote Over-
ijsselse klankkast binnen. Als je een kastdeur opent, 
hoor je Marie zelf in haar eigen taal: in een Twents di-
alect. Dan is Marie thuis. Zoals jij je misschien ook bij 
Marie thuis voelt. 
 
“Ik bin verhuuzt. Joa, ’t mös wal, Tja, den leaftied hé. 
N’n nie’jen kamer, nie’je noabers, zeekenzusters, ma-
nagers: ik krieg ze d’r allemoal bie’j. Ofwasken hoof ik 
nich meer zölf te doon. Doar har ik toch aait al n’n gleu-
nigen hekkel an. Mear toch…. ’n Nie’j thoes maken, 
how doo’j dat? 
A’j bie’j mie’j ‘s komt anloopen, zal ik oew vuur kuiern 

hoo wie’j, oaldere leu, dat doot”. 
Marie 
 
Iedereen is welkom bij Marie. Vanaf 11 november staat 
Marie bij zorgcentrum De Posten (De Posten 135, 7544 
LR Enschede). Publiek kan solo of in groepen van twee 
of drie personen op bezoek bij Marie. Marie heeft be-
loofd om komend jaar met haar klankkast op meerdere 
locaties in Overijssel te logeren. Zo ontvangt zorg-or-
ganisatie Carintreggeland Marie in Almelo, in het lokale 
dialect. Voor de thuisblijvers en voor wie meer wil we-
ten over dit wetenschappelijk onderzoek, heeft Marie 
naast de klankkast ook een podcast. 
“Kom ’t mear rap gewaarwörden. Dan loat ik oew luus-
teren en ‘t beleaven. Op miene webstee leas ie’j völ 
meer. Joa, n’n webstee heb ik ok a. Onmeunig mooi 
toch?!” 
 
www.stichtinglaudio.nl/marie 
Marie, de klankkast en podcast over taal en thuis, 
wordt door Stichting Laudio gemaakt. Speciaal voor dit 
project werken makers uit journalistiek, theater, tech-
nologie, erfgoed en zorg samen met projectpartners 
Overijsselacademie, Concordia, Carintreggeland en 
De Posten.

He’j ’t al heurt? 

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

“A dog is a man’s best friend”, dit En-
gelse gezegde hoor je vaak terug, om-
dat honden trouwer zijn dan welke dier-
soort dan ook, ze zijn zelfs loyaler dan 
de meeste mensen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat veel mensen kiezen 
voor een hond als huisdier, ze zijn vro-
lijk, trouw en zorgen voor veel vreugde 
in een huishouden. Zo heeft Tom een 
Duitse Herder, Jerry, ondanks dat hij 
volle werkweken draait, maakt hij veel 
tijd vrij voor deze viervoeter. In het 
weekend maken ze lange wandelingen 
in het bos. Wat Tom echter niet weet, is 
dat Jerry enorme last heeft van verla-
tingsangst. Als Tom op zijn werk is, ligt 
Jerry soms wel uren voor de voordeur 
te janken, iets waar zijn buren zich ma-
teloos aan ergeren. Deze zijn namelijk 

pas gepensioneerd en in plaats van 
hun welverdiende rust, moeten zij nu 
dagelijks de klaagzang van de Duitse 
Herder aanhoren. De buurvrouw vond 
het een beetje spannend om het ge-
sprek met Tom aan te gaan, zij spreken 
elkaar eigenlijk nooit en de drempel om 
bij hem aan te bellen lag voor haar vrij 
hoog. Gelukkig kwam ze een adver-
tentie van Buurtbemiddeling tegen en 
ze besloot contact op te nemen. Twee 
aardige vrijwilligers kwamen diezelfde 
week nog bij haar langs om haar ver-
haal aan te horen. Nog voor zij konden 
gaan zitten, hoorden ze al wat het pro-
bleem was; Jerry was hard en lang aan 
het blèren. De buurvrouw was een bee- 
tje nerveus, maar kon goed haar ver-
haal doen. Niet veel later gingen de be-
middelaars ook bij Tom langs om hem 
op de hoogte te stellen. Hij was zich 
van geen kwaad bewust en had geen 
idee dat zijn hond overdag zo jankte. 
Hij is meteen bij zijn buren aan de deur 
gegaan om een eventuele oplossing 
met hen te bespreken. Toevallig was 
de zoon van de buren dierenarts en hij 
kende iemand die gespecialiseerd is 
in verlatingsangst bij dieren. Tom, die 
graag het beste wilde voor zijn huisdier 
en zijn buren, besloot meteen om con-
tact op te nemen. Zo ontstond er ver-
binding en een oplossing.

Trouwe viervoeter
Vandaag dronk ik een kopje thee met 
daarbij... een zakje kruidnootjes! Het is 
immers Sint-tijd en de winkels liggen vol 
met lekkers van dien aard. Hoe grappig 
dat ik net dit thee-labeltje las… 
De meeste theedrinkers onder ons zullen 
deze labeltjes ook wel kennen. Jaren ge-
leden heeft Pickwick dit idee gelanceerd 
en ervoor gezorgd dat het drinken van 
een kopje thee een andere dimensie heeft 
gekregen. Vragen van heel uiteenlopende 
aard die je kunnen aanzetten tot naden-
ken. Je ontkomt er bijna niet aan als je 
een heerlijk kopje theedrinkt. (En in mijn 
geval met ook nog een versnapering erbij)

Je oog valt dan toch even op het labeltje…
mits je niet al te haastig bent! Misschien is 
dat ook wel de bedoeling van Pickwick? 
Even momentje van ‘bezinning’… even 
een momentje om écht van dat kopje thee 
te genieten! 

Onthaasten…
Zeker nu in déze tijd –déze maand- wel 
een extra oefening. November zijn we ge-
passeerd en het is alsof de tijd nog sneller 
gaat. December breekt aan… Sinterklaas 
arriveert in Nederland, Advent begint… 
Kortom we rollen van het ene feest in het 
andere feest…

Over ‘vieren’ dus gesproken!
Mijn theelabeltje heeft zich daar kenne-
lijk ook over beziggehouden: “Wat is het 
laatste dat je gevierd hebt?” Feestdagen 
vieren is niet vanzelfsprekend! Corona 
heeft ons de afgelopen jaren dat zeer 
goed doen laten ervaren. Daarom alleen 
al een reden -dit jaar- om dát al te vieren! 
Dat we namelijk weer mogen vieren. In 
welke vorm of op welke wijze dan ook. Dit 
jaar zonder Coronaregels. Zonder Coro-
namaatregelen. 
Vieren kan op zoveel manieren. In het 
klein - in het groot. Soms met een traan, 
soms met een lach.
Vieren. Deze maand zal daarvan volop in 
het teken staan! 

Inmiddels is mijn kop thee op, idem de 
lekkere kruidnootjes! Tijd om weer verder 
te gaan – na déze reflectie’- over vieren. 
Wat een kopje thee al dan niet aan ge-
dachten los kan maken. 

Roos Hofstee

“Vieren….”
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Vastertlanden 169, 7542 LR Enschede, Tel: 053-476 46 61, E-mail: info@drakensteynvco.nl

CBS Drakensteyn

Kerstviering
In december staan we als school weer 
uitgebreid stil bij het Kerstverhaal. Na 
een paar jaren met Corona, mogen we 
weer echt samen stil staan bij dit mooie 
feest. In december zijn de dagen al kort 
en is het best donker en dit jaar is het 
voor veel mensen nog een beetje meer 
donker dan anders. Met de kinderen en 
elkaar gaan we het hebben hoe we alle-
maal een lichtje kunnen zijn in deze da-
gen. Want ook hele kleine lichtjes kunnen 
in het donker van grote betekenis zijn.

Wij zijn Drakensteyn
Gewoon goed onderwijs, met volop groei!

Welkom op CBS Drakensteyn, de school waar jij je thuis mag voelen. Wij bieden 
je een veilige plek, waar je gezien wordt en jezelf mag zijn. Wij vinden het 
belangrijk dat je elke dag met plezier naar school gaat en met een fijn gevoel 
weer naar huis. Als jij je fijn voelt, gaat leren daarna bijna als vanzelf. 
Dat is wat wij geloven!

Bij ons krijg je goed onderwijs.
We bieden je alle kennis die je nodig hebt.
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jij voorbereid bent op jouw 
toekomst in de maatschappij. Hierbij werken wij gericht aan doelen, bij ons weet 
je precies wat je gaat leren. We kijken naar wat je al kan en passen daar onze 
les op aan. Je krijgt hulp bij wat je moeilijk vindt en als je al meer kan dan dagen 
we je uit. Zo kom je bij ons tot je recht!

Bij ons leer je over de waarden en normen die voor ons van belang zijn. 
Dit doen we door bijbelverhalen te vertellen en door Christelijke feesten te 
vieren. 
We vinden het belangrijk dat jij je omgeving en de mensen om je heen 
respecteert. 
Samen met jou kijken we met een open blik naar de wereld om ons heen. 

Wij, als team, voelen ons gelukkig op CBS Drakensteyn. 
Wij hebben er veel plezier in als jij je ontwikkelt op een doelgerichte manier. Wij 
zorgen voor een duidelijke structuur met heldere afspraken. En daarbij leren we 
veel van elkaar. Samen maken we keuzes in wat we belangrijk vinden voor jou. 
Dat wat we kiezen, daar gaan we ook voor.  
Zo zorgen wij voor gewoon goed onderwijs, binnen een school waar jij mag 
groeien!

Sinterklaas bij Drakensteyn
Vrijdag 2 december kwam Sinterklaas samen met vier pieten CBS 
Drakensteyn bezoeken. Het was een vrolijk feest met muziek en pe-
pernoten. Er was alleen één probleem... De Sint en vier pieten kon-
den de school niet bereiken door werkzaamheden aan de weg.
Een week eerder, op woensdag 23 november, waren er al twee pie-
ten op Drakensteyn geweest. Zij hadden bekeken hoe ze het best bij 
de school konden komen. Één van de pieten had met de opzichter 
van de bouw gesproken en hij kon vertellen dat de weg naar CBS 
Drakensteyn weer open zou zijn. Dat was een opluchting voor de 
pieten! Om alvast te kijken hoe het op de school zou zijn, besloten ze 
om even langs te komen en de kinderen wat pepernoten te brengen!
Op de dag van het bezoek van Sinterklaas bleek de weg alleen nog 
niet helemaal open te zijn.. Sint en de Pieten reden zich vast en kon-
den niet naar school komen. Gelukkig kwamen ze al snel een vrien-

delijke graafma-
ch inemach in is t 
tegen die ze wel 
kon helpen. Hij 
bracht ze, met 
graafmachine en 
al, zo naar school. 
En zo kon ieder-
een toch nog op 
tijd bij school zijn! 
Het was een erg 
gezellig Sinter-
klaasfeest!

Het speellokaal opnieuw ingericht!
Eindelijk is het zover...de kleuters van Drakensteyn hebben een nieuwe gymzaal! Ziet het er 
niet prachtig uit?

Actie Red een Kind
Drakensteyn heeft tijdens de kinderboekenweek meegedaan aan de actie 
‘Red een kind’. ‘Red een Kind’ is een christelijke, internationale ontwikke-
lingsorganisatie. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, 
hun familie en hun hele omgeving. Ze werken daarbij samen met ver-
schillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Dit jaar is 
er gespaard voor kinderen uit Malawi, zodat ze een kip of een geit kunnen 
kopen! Met elkaar hebben de kinderen een bedrag van € 1772,05 opge-
haald. Daar kunnen veel kinderen mee geholpen worden!
We vinden het erg fijn dat de kinderen zo hun best gedaan hebben om wat 
voor een ander te betekenen via deze actie. Als beloning mogen wij 10% 
van de opbrengt besteden bij Boekhandel David aan boeken voor school. 

Kinderkledingbeurs
Op zaterdag 5 november was onze school open 
voor een weggeef-kinderkleding-beurs. 
Met de ouders van school is er kinderkleding in-
gezameld voor iedereen die het zou kunnen ge-
bruiken. Het was geweldig om te zien hoeveel er 
in een week opgehaald kon worden! Dankbaar dat 
we zo samen iets hebben kunnen betekenen voor 
iedereen die wel even iets extra’s kon gebruiken. 
Alle kleding die over is gebleven, is goed terecht 
gekomen. Werkgroep Elim heeft aan het eind alles 
opgehaald. Zij zorgen ervoor dat de overgebleven 
kleding verder verspreid wordt onder gezinnen in 
Enschede die het goed kunnen gebruiken.Giga Groen 

schoon-
maakactie
Vond u het in oktober ook 
zo netjes bij de vijver?  De 
groepen 6 van Drakensteyn 
hebben in het kader van het 
kinderboekenweekthema 
‘GiGa-Groen’ een schoon-
maakactie gehouden. Met 
elkaar hebben ze afval verza-
meld. Er lag best veel! Voor 
veel kinderen was het best 
even een eye-opener! Als 
iedereen dat papiertje op de 
grond gooit, liggen er veel 
papiertjes! Naast papiertjes 
kwamen ze ook nog deze te-
gen... Deze hebben ze maar 
even netjes laten liggen!

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 4 januari 
2023

De volgende krant verschijnt 
op:  
woensdag 18 januari 2023

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

Medicijnen 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.

Fotoclub Stroink 
thema links: 

“paraplu/parasol” 

thema rechts: 
“stilte”

Gerard Weijers Toon Pieper

Gerrie van der Kamp

Rene Haghuis

Nu het weer steeds vroeger 
donker wordt, is goede ver-
lichting op uw fiets erg be-
langrijk. “Daarom hebben 
we in oktober bij basisschool 
Bomans de verlichting op de 
fietsen van de leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 gecontro-
leerd. Dat was een gezellige 
ochtend!” vertelt Edwin van 
Falagro enthousiast.
Op een andere ochtend in ok-
tober is ook de fietsverlichting 
op de fietsen van de leerlin-
gen van groep 8 van obs Het 
Vastert gecontroleerd. 
Falagro: “Die controles bleken 
heel nuttig, want meer dan de 
helft van de leerlingen had de 
verlichting niet in orde. Daar 
hebben we dus gelijk iets aan 
gedaan. Maar nu een maand 
later kom ik toch nog heel veel 
fietsers tegen in onze wijk, die 
nog steeds zonder licht rij-
den. Hier willen we natuurlijk 
ook wat aan doen! Dus krijgt 
iedereen de hele maand de-
cember 15 % korting op de re-
paratie van de fietsverlichting. 
En ook bij aanschaf van nieu-
we fietsverlichting krijgt u 15 
% korting. Dus kom langs en 

wij helpen u 
verlicht weer 
op weg!”

Heeft u goede verlichting op uw fiets? 
Falagro helpt u graag 

Word jĳ getro�en 
door de peperdure 

warmte?

1Twente wil weten welke gevolgen
de enorme stĳging van (energie)kosten hee	.

Daarom horen we graag wat er speelt bĳ jou in Enschede-Zuid.

Laat van je horen. Ga naar 1twente.nl/vragenlĳst 
en vul de enquete in. Dat kan volledig anoniem 

en duurt ongeveer twee minuten. 
Dank je wel!

Of valt het allemaal nog wel mee?

‘’
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Alles voor de  Alles voor de  
buitenvogels!buitenvogels!

Een lekkere kalkoen 
of kiprollade met de kerstdagen? 

Bestel op tijd om teleurstellingen 
te voorkomen! 

PRIMERA.. VOOR AL 
UW DECEMBERCADEAUS!

Alles voor je
thuiskantoor

Pikachu vanaf €9,99

WIJ ZIJN GEOPEND!
SURINAAMS RESTAURANT

Veldhoflanden 14

Winkelcentrum Het Stroink 

Tel. 053 574 98 12

 • WWW.GASTROVINOVANEKER.NL •
• GASTROVINO VANEKER • VELDHOFLANDEN 5B • ENSCHEDE • 

BIERPROEVERIJ BIRRA BALADIN 
& AFTER PARTY MET LIVE MUZIEK

ONTDEK DEZE UNIEKE 
ITALIAANSE BIEREN 

23 SEPTEMBER |20.30u - 22.00u

€ 15,- p.p. 

KOM JIJ OOK NAAR 
ONZE PROEVERIJEN?

MELD JE AAN VIA 
INFO@GASTROVINOVANEKER.NL

MASTERCLASS & WIJNPROEVERIJ
CHÂTEAU PESQUIÉ

PROEF DE EXCELLENTE WIJNEN 
VAN DE MONT VENTOUX

 
11 OKTOBER |19.30u - 23.30u

€ 15,- p.p.

- delicatessen - chocola - wijnen - noten - 
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WIJNHANDEL LE TONNEAU

Een ruime keuze in luxe 
geschenkverpakkingen 

met whisky, diverse likeuren, gin 
en vodka.

“Voor de mooiste 
en lekkerste 

geschenken” 


