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Zuidsprong: iedereen is welkom
Op de gevel staat een logo met een springend
kind. Voor het gebouw staat een zuil met daarop
namen van allerlei instellingen zoals Alifa, Power
en klikR. Het lijkt een wijkcentrum, maar op het
naambord staat: De Zuidsprong Alles-in-éénschool. Onze interesse is gewekt en dus neemt
de redactie vandaag eens een kijkje.
Directeur Ellen Rouwenhorst heet ons van harte
welkom en laat vol enthousiasme de school zien.
“Welkom, we werken hier samen met allerlei partners om het beste onderwijs te bieden, maar ook
om een veilige plek te zijn voor de ouders en bewoners uit de wijk. De Alles-in-één-school is er
voor het hele gezin. Iedereen is welkom. Een aantal jaren geleden zijn we met dit project begonnen. De gemeente Enschede vroeg ons of we ons
hiervoor in wilden zetten. Het viel niet altijd mee,
maar nu ben ik hartstikke trots op onze school.
We hebben een heel eigen concept ontwikkeld.
De Zuidsprong is onderwijs, ondersteuning, verbinding en ontmoeting op één plek.”
In de hal waar we binnenkwamen is gelijk ook
een aula. Alle groepen zitten om die aula heen.
Het is dus echt een centrale ruimte. Directeur:
“We hebben nu ook een schoolbibliotheek. Daar
hebben we de laatste jaren hard aan gewerkt.
Lezen en taal zijn erg belangrijk. Ze vormen één
van de bouwstenen waaruit ons onderwijs bestaat. Zo hopen we onze leerlingen meer in contact te kunnen laten komen met lezen. Waar we
van dromen is dat de leerlingen een boek uit de
schoolbibliotheek ook mee naar huis kunnen nemen. We zouden de schoolbibliotheek ook graag
uitbreiden met boeken voor volwassenen. En dan
vooral boeken voor mensen die het Nederlands

nog moeilijk vinden. Zodat we lezen voor iedereen
toegankelijk kunnen maken.”
We gaan een gang in en zien een bord met foto’s. “Op dit bord staat iedereen van ons Allesin-een-team. We werken hier op school uiteraard
met leerkrachten, maar we kunnen het niet alleen.
Daarom zitten er in ons gebouw verschillende instellingen zoals Alifa, logopedie en fysiotherapie,

zodat we de beste zorg voor de leerlingen kunnen
bieden. Daarnaast geeft Power hier diverse taalen creatieve cursussen voor volwassenen.”
Op diverse plekken zijn groepjes mensen met elkaar aan het praten en koffie aan het drinken. Het
is even pauze bij de diverse lessen. Er hangt een
gemoedelijke sfeer. Iedereen groet elkaar. Ellen
Rouwenhorst: “In het begin was het wel spannend. Hoe zou het gaan met al die mensen in
huis? Zeker ouders die hun peuter naar onze peuterspeelzaal komen brengen, moeten soms even

Gezelligheid maak je zelf

De Magneet is verbouwd en de biljartclub heeft een andere plek gekergen. We
hebben ze deze week even geinterviewd daarover. Elke maandag, woensdag
en donderdag wordt er gebiljart. Er zijn vaste groepjes maar er is nog plek
voor meer. Er wordt libre gespeeld en er zijn plannen om een toernooitje te organiseren. Er wordt geen
les gegeven dus enige ervaring is gewenst. Het is
gratis en er zijn voldoende keu’s aanwezig. Wilt
u meedoen meldt u zich
dan even aan bij Nazir. Hij
is elke maandag, woensdag en donderdag om 13
uur aanwezig. U kunt altijd even binnenlopen bij
De Magneet en dan vragen naar Roy.

wennen. Eenmaal binnen zijn die zorgen snel
over. We hebben hier een grote sociale controle.
Iedereen mag er zijn en wil hier ook zijn. En een
ander voorbeeld van hoe alles samenwerkt: laatst
kwamen ouders hun peuter aanmelden. Beide
ouders kwamen oorspronkelijk niet uit Nederland.
Moeder sprak al wel Nederlands, maar vader nog
niet. Toen ik ze de school liet zien, heb ik ze dus
gelijk de lesmogelijkheden voor Nederlands laten
zien en voorgesteld aan de docenten. Vader volgt
hier nu Nederlandse les. Wat wil je nog meer?!”
We komen ook langs De Huiskamer. Daar zit een
groepje vrouwen koffie te drinken en wat te knutselen. Rouwenhorst: “Deze woonkamer is echt
voor de ouders. Ze hebben hem ook zelf ingericht.
Ze komen hier bij elkaar voor een kletspraatje en
een kopje koffie. Maar ook voor informatie of om
activiteiten voor de school te doen. Op die manier
bieden we hulp en voorzieningen voor het hele
gezin en niet alleen voor de kinderen op onze
school. Er zijn voorbeelden van moeders, die bijna niet buiten kwamen, maar doordat ze hier een
fijne plek hebben gevonden, nu zichzelf kunnen
ontwikkelen. Ze gaan bijvoorbeeld helpen met
fruit uitdelen op school. Dat opbloeien is zo mooi
om te zien.”
“De Zuidsprong is echt een centrum voor de buurt
geworden met een hart voor onderwijs. Iedereen
is welkom. Ons motto is ‘Samen staan we sterk en
alles gebeurt in een sfeer van wederzijds respect’.
Samen kunnen we meer dan alleen. Zo zorgen
we dat iedereen een sprong vooruit kan maken
hier op de Zuidsprong!”

Ons buurtfeest is geslaagd!!

Na lang wachten is toch eindelijk onze buurtfeest gekomen in Sparrendaal. Met nieuwe bewoners in de straat die ook een kijkje zijn komen nemen hebben we elkaar toch weer allemaal leren kennen.
We hebben nieuwe bewoners leren kennen en de kids konden lekker
met elkaar spelen en elkaar ook leren kennen. Zo maak je de buurt
weer prettig.

Optimale
ontwikkeling
voor ieder
kind.

Zo konden de kinderen mooi spelen op het springkussen, tussen de
regen door en als het regende, zaten ze lekker binnen in de tent te
knutselen of ze lieten zich schminken. Tussen alle gekte in was er
natuurlijk ook tijd voor een snack en een drankje. En als de kids dan
nog niet genoeg hadden gehad was er tegen de avond een lekker
broodje knakworst met saus. Het zag er zo lekker uit dat zelfs sommige volwassenen zich niet in konden houden en een broodje knakworst
meepikten ondanks dat er voor de volwassen wat later op de avond
een BBQ gepland stond.

Samen maken wij de samenleving
als geheel nóg mooier. Met hart
voor mens en natuur. Wij zouden
niet anders willen, want wij zijn

Nadat de kids uitgegeten waren en zich weer vermaakten op het
springkussen, konden de ouders genieten van het lekkere eten.
Na het eten werd het al snel laat en gingen de meeste kinderen naar
huis of werden naar opa en oma gebracht. Maar dat betekende niet
dat de ouders mee gingen. Hier stond namelijk nog een avondje karaoke gepland, nou ja niet helemaal gepland maar wel hartstikke leuk.

Humankind.
www.humankind.nl
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Bladblazer
aangeschaft

Fysio?

Voor de Vlierstede is een nieuwe bladblazer aangeschaft.
Wij als bewonersvereniging van de Vlierstede hebben een bladblazer kunnen
aanschaffen om onze leefomgeving mooi
te houden.
Ook om de putten voor de waterafvoer
vrij te houden.
Dit is ons mogelijk gemaakt door de subsidie die wij mochten ontvangen van het
wijkbudget.

VOLG ONS OOK OP

/profilebroeksema

U bent van
harte welkom!

Ik ga naar
de Posten!

M AG IK U EVE N
VOOR STELLEN
Remco van Hogen, Leidinggevende Wijkbeheerders
Stadsdeel Zuid.
Geboren 1970 te Laag Soeren. Hij is getrouwd en
heeft 2 kinderen.
Zijn hobby’s zijn: hardlopen, tennis en coach zijn van
het voetbalteam van zijn zoon. Ook vissen vindt hij
heerlijk, “Daarbij kom ik tot rust en het is heerlijk in
de natuur”. Ook maakt hij veel tijd vrij voor zijn gezin.
Na de schoolopleiding is hij op 18-jarige leeftijd werktuigbouwkunde gaan studeren aan TH Twente, nu
UTwente, en afgestudeerd in 1995 in Logistieke richting. Waarna hij 9 jaar werkzaam is geweest in de
logistieke wereld.
Toch heeft hij op een gegeven moment voor een
maatschappelijke richting gekozen en is in 2006 aan
een studie Personeel en Arbeid begonnen. In 2010 is
hij hierop afgestudeerd. Door deze studie is hij met
de Gemeente Enschede in contact gekomen en is
daar nu nog steeds werkzaam, als leidinggevende
van de wijkbeheerders van Stadsdeel Zuid (Helmerhoek, Stroinkslanden en Wesselerbrink) m.b.t. openbare en publieke ruimtes tot openbaar groen.

fysiotherapie

Heb je nog wensen?
• Onder het motto “Iedereen hoort er bij”: de bewoners van De Posten betrekken bij evenementen.
Meer bekendheid geven aan wat De Posten te bieden heeft. Meer samenwerken. Met bewoners, medewerk(st)ers van De Posten, Domijn en Gemeente
wordt er hier al hard aan gewerkt.
• Het “Groene Spoor” is een project waarbij we de
drie wijken willen verbinden door mooie wandelroutes. We zijn begonnen in de Helmerhoek. Vanaf “Erve
Leppink” loopt een pad via Het Oosterveld naar het
Wesselerbrinkpark met daarbij de Kinderboerderij.
Het pad zal straks verder lopen naar de Stroinkslanden.
• De biodiversiteit stimuleren door het aanleggen van
bloemenlinten met diverse bloemen en bomen mede
gebruik makend van insecten die o.a. dienen ter bestrijding van de eikenproccesierups.
Hopelijk volgen hierna nog vele mooie projecten die
gerealiseerd kunnen worden. Een bloeiend stadsdeel als Zuid zal altijd in ontwikkeling blijven, maar
zal ook onderhouden dienen te worden, zodat het
hier voor iedereen prettig wonen en leven is. En daar
wil ik graag mijn steentje aan mee blijven dragen. Aldus Remco van Hogen.
Liesbeth Luppes

Ruime keus in stadsfietsen, e-bikes,
kinderfietsen en bakfietsen.
Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie
en servicebeurten, waarbij we uw fiets
GRATIS ophalen en afleveren.
OPENINGSTIJDEN
Maandag: 13:00 - 18:00 uur
Dinsdag:
9:00 - 18:00 uur
Woensdag: 9:00 - 18:00 uur
Donderdag: 9:00 - 18:00 uur
Vrijdag:
9:00 - 20:00 uur
Zaterdag:
9:00 - 17:00 uur
Zondag:
Gesloten

✓ Servicepas
✓ Vakbekwaam personeel
✓ Bekende A-merken

Wethouder Gerbertstraat 4 | 7543 AX Enschede | Tel.: 053 4767369 | www.profilebroeksema.nl
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Zijn doelstelling is: een prettig samenwerking, in
goed overleg, begrip en respect hebben voor elkaar
om samen iets te bereiken.
Als ik hem vraag of hij één van zijn doelstellingen
bereikt heeft, is hij heel trots op het project: Fontein
bij de vijver van de Wesselerbrink. Jarenlang stond
de fontein in Wesselerbrinkpark stil. Nu spuit “Het visitekaartje van de wijk” weer dankzij een creatieve
oplossing van Wijkraad, omwonenden, ondernemers
en gemeente. De nieuwe fontein draait op stroom
van zonnepanelen die op het dak van het naast gelegen winkelcentrum zijn geïnstalleerd.
Op de samenwerking met ondernemers, politie,
wijkraad en wijkbeheer m.b.t. de inrichting van parkeerplaatsen, verlichting en openbaar groen voor het
nieuwe Winkelcentrum Zuid, kijkt hij met plezier terug.

www.depostenfysiotherapie.nl

Brinkpraat

Meindert Luppes

P r i k k e l p r o a t
Het is feest in het winkelcentrum. De HERopening wordt op elk
vrij plekje gevierd met ballonnen, koek, sminck, enz enz. Het
welkomscomité op het stukje bij Landewé stond de hele week
al met smart(mobiel) te wachten, maar eindelijk is het zo ver.
Dus even een rondje met Lieveke en Grotebroer, het duurt wat
langer dan gepland, maar wat maakt het uit het is immers
herfstvakantie,...EN,... deze dame van middelbare leeftijd is
vandaag weer een jaartje ouder geworden. Dubbeldedubbel
feest zullen we maar zeggen. Goede reden om een smurf en
een spikkel te halen bij Jan Jeuring, wat tevens een goede reden geeft om even te gaan zitten op het terrasje en met zijn allen te genieten van het feestgedruis. Och je kunt niet alles hebben, de meneer van het gratis winkelen bij de Jumbo vond de
klant na ons aantrekkelijker (ws vanwege het feit dat ze minder
boodschappen had dan wij) en net buiten de Jumbo gleed ik
bijna uit op een stuk ontbijtkoek, maar voor de rest hebben we
het tot nu toe overleefd.
Toch hou ik gemengde gevoelens over de nieuwe ‘look’. Nog
veel lege plekken, maar wel een openbaar toilet binnen. Veel
plekken voor het stallen van je fiets, maar niet bij de Bigbazar.
Veel plusjes maar toch ook nog wel wat minnetjes. We gaan
het zien mensen, men zegt dat het in de loop der jaren alleen
maar mooier kan worden en dat kan ik van mezelf niet zeggen
met weer een jaartje erbij.

Nanna

Inwonersparticipatie, samen doen in de
Wesselerbrink
Inwonersparticipatie is niet alleen meedenken, meepraten en meedoen met de wijk,
maar ook op eigen initiatief aan de slag gaan.
Steeds vaker gaan inwoners aan de slag met
een idee. Ze versterken het plezierige leven
in een straat, brink of buurt en maken het wonen prettiger. Dit juichen wij van harte toe.
Als wijkraad stimuleren en ondersteunen we
deze participatie.
Iedereen woont graag in een fijne buurt waar
het goed leven is. Uiteraard kun je daar als
bewoner aan bijdragen. Als je samen met
anderen een goed initiatief bedenkt om de
leefbaarheid in de eigen straat, brink of buurt
te verbeteren, kun je daar geld van de wijkbudgetten voor krijgen. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat wonen in jouw
buurt aangenamer wordt. Op de website van
de Wesselerbrink (www.wesselerbrink.com)
vind je een aantal voorbeelden. Mogelijk
dat deze voorbeelden je inspireren en stimuleren om ook een bijdrage te leveren
aan de leefbaarheid in jouw straat of buurt.

Daarnaast nodigen we je van harte uit om lid
te worden van de wijkraad of van een werkgroep wijkbudget. In de wijkraad kun je meepraten over hoe we de wijk nog aangenamer
kunnen maken. Bij de werkgroep wijkbudget
beslis je samen met anderen over de besteding van de wijkbudgetten. We zien je aanmelding graag tegemoet (mailadres: secretaris@wesselerbrink.com) of kom langs bij
de inloop op woensdagmorgen van 10.00 –
12.00 uur in de Magneet.

November 2019
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Ter ere van de heropening van Winkelcentrum Zuid is er een wedstrijd georganiseerd voor de winkeliers. Mysterieshoppers hebben de winkels beoordeeld.
Jeanisa: “We vinden het heel belangrijk
dat we alle klanten altijd begroeten als ze
binnen komen en gedag zeggen als ze

weer weg gaan. We hebben in de winkel een losse gemoedelijke sfeer. Ik laat
mensen graag rustig rondkijken. Maar
als ik zie dat ze iets zoeken, ga ik naar
ze toe. Ik heb eigenlijk altijd mijn oren en
ogen open. Ons werk is meer dan achter de kassa staan. Het is juist aanvoelen
wat de klanten willen en proberen om ze
goed mogelijk te helpen. Dat vind ik het
leukst.” Robert vult aan: “We hebben een
vrij groot assortiment, maar we hebben
niet alles. Als we merken dat naar een
bepaald product veel vraag is, kopen we
dat in. Klanten met specifieke wensen
kunnen ook bij ons terecht. Als we het
niet hebben, gaan we het bestellen.”
“De komende weken zijn ons hoogseizoen. Deze tijd is heel druk, maar wel
supergezellig. Ik kijk er altijd naar uit. Cadeautjes inpakken is zo’n feest.” Vertelt
Jeanisa enthousiast.

Levensechte brandoefening Winkelcentrum Enschede Zuid

Gewoon
Eenzaamheid
Als het niet zo triest was zou je bijna kunnen zeggen dat het een mode
woord is. Eenzaamheid is een woord dat voor iedereen iets anders betekend. Je kunt eenzaam zijn in een kamer vol mensen, misschien wel juist
daar, of alleen voor de tv terwijl het lijkt alsof de hele wereld het leuk heeft.
Het uit zich ook bij iedereen anders. Sommige mensen willen je zo lang
mogelijk bij je houden anderen reageren zo boos en onredelijk dat het
soms moeilijk is om te begrijpen dat ze eigenlijk niet alleen willen zijn maar
dit niet kenbaar kunnen maken. Er zijn ook mensen die zelf niet meer in de
gaten hebben dat ze eenzaam zijn omdat ze de omgang met een medemens verleerd zijn.
Zo jaren geleden ook op de plek waar ik toen werktte. Ze had zich waarschijnlijk niet moedwillig maar toch afgesloten van de mensen om haar
heen. Om binnen te komen moest ik jokken en zeggen dat ik van de dierenbescherming was. Het enige in haar leven dat er nog toe deed was haar
hondje en deze reageerde op iedereen met een ongelofelijke beschermings
drift, veel groter dan zijn formaat van hond zijn aangaf.
Het heeft weken geduurd voor dat het vertrouwen dat zij gaf zo groot was
dat we het over dagelijkse dingen als een beetje wassen konden hebben.
Dat wassen lijkt misschien niet zo belangrijk maar wel als je merkt dat iemand dat al heel lang niet meer heeft gedaan. En dan wil ik niet speculeren
over maanden of jaren. Het ging als voor doen en na doen. Ik mijn Tshirt uit
zij haar Tshirt uit. En zo was elk kledingstuk een overwinning. Uiteindelijk
zijn we zover gekomen dat ze gedouchd werd met als beloning een gebakje
Ze was en vrouw met een ernstige vorm van dementie, niet mooi, meestal
niet erg vriendelijk maar wel een medemens. Een medemens die je niet
zomaar aansprak op straat omdat ze niet past in het beeld van een gezellig
praatje maar toch onze aandacht juist heel erg nodig heeft.
Ik ben blij met de hoeveelheid aandacht die er nu voor het begrip eenzaamheid is, juist de verborgen eenzaamheid of de eenzaamheid die een
gewoonte is geworden is waarschijnlijk het moeilijkst te doorbreken, maar
we kunnen het met zijn allen proberen. En ik de eeuwige optimist denkt dat
het dan gaat lukken dat elk mens zich gewaardeerd voelt.

Plien

EnschedeZuid
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Bruna: Meest Gastvrije Ondernemer
van Winkelcentrum Zuid

“We zijn de meest gastvrije winkel van
het winkelcentrum en daar zijn we trots
op! Maar mijn vrouw en ik doen het niet
alleen. Samen met ons personeel zorgen voor een goede sfeer in de winkel.
Daarom zeg ik liever ‘winkel’ i.p.v. ‘ondernemer’.” Robert en Jeanisa vertellen
enthousiast dat ze vorige week totaal
werden verrast door deze prijs. Robert:
“Ik werd naar buiten geroepen en daar
stonden de wethouder, fotografen en
winkelend publiek me op te wachten. We
kregen een grote taart en die hebben we
met zijn allen opgegeten.”

Brinkpraat

November 2019
nieuws
voor heel

Voor mensen die zondag 3 november in Winkelcentrum Enschede Zuid
aan het winkelen waren was het af en toe schrikken. Een bezoekster
met brandwonden op haar armen rent schreeuwend naar binnen. Een
beveiliger haast zich naar de dame en schiet haar te hulp. Het blijkt
onderdeel te zijn van een brandoefening.
Tijdens de oefening werd de bedrijfshulpverlening (BHV) en de beveiliging van het winkelcentrum op paraatheid getoetst. Ronald Barelds
van Vishandel JeMaatje vertelt: “Bij ons als winkeliers staat de veiligheid van onze bezoekers voorop. Het is daarom essentieel dat de
hulpverleners en de beveiliging goed op elkaar ingespeeld zijn en als
dat nodig is, snel in actie te komen.”
Onverwacht brandalarm
De oefening werd opgezet en uitgevoerd samen met Brandweer Twente. Tijdens de evaluatie van de vorige oefening gaat onverwacht het
brandalarm af. Met veel gesis gaan de rookluiken van het winkelcentrum open en via de portofoon is te horen dat er brand is bij Jumbo. Het
tienkoppige BHV-team heeft kort overleg en haast zich naar de bron
van de brand. In een mum van tijd is de supermarkt ontruimd en staan
alle klanten buiten.
“Een mooie prestatie”, zegt Jan Sander van Brandweer Twente, “We
proberen crisissituaties zo echt mogelijk na te spelen. Mét bezoekers,
wat vaak het lastigste is. Hoe handel je als je winkel vol bezoekers
staat? Hoe krijg je dan iedereen snel naar buiten?” De meeste bezoekers werken echter mee en hebben begrip dat de oefening plaatsvindt.
Een enkeling is geïrriteerd.maar uiteindelijk werkt iedereen mee. Als
blijk van waardering wordt elke bezoeker getrakteerd op een gebakje.
Zo komt er op ieders gezicht weer een glimlach te staan.
Veiligheid bezoekers staat voorop
“Het is niet helemaal duidelijk of een winkelcentrum verplicht is een
BHV-team te hebben”, vertelt veiligheidscoördinator Henk-Jan van der
Holst. “Maar onze eigenaren, winkeliers en centrummanager hebben
ervoor gekozen om wél een eigen BHV-organisatie op te zetten. De
veiligheid van onze bezoekers staat immers voorop.” Sinds een aantal jaren heeft winkelcentrum Enschede Zuid dan ook een eigen BHV
team, een ontruimingsplan, BHV-middelen, portofoons en niet te vergeten Automatische Externe Defibrillators (AED’s). In elke hoek van
het winkelcentrum is er één te vinden. “Veel meer dan nodig”, zegt Van
der Holst, “maar dan hebben we in nood altijd één binnen handbereik”.

Vergadering Stadsdeelcommisssie Zuid 15 oktober
Dinsdag 15 oktober 2019, 19.30u,
locatie Restaurant Zorgcentrum De Posten
Op de vergaderingen van Stadsdeelcommissie Zuid is
iedereen welkom!

de bewoners rond de geplande RIBW-vestiging dat
ze geen bewoners willen die forensische zorg nodig
hebben en dat ze liever helemaal geen RIBW-vestiging zouden zien komen.

De vergadering begon met een interactief gesprek met
de zaal en met genodigden o.b.v. stellingen voorbereid
door de raadsleden mevrouw Futselaar, de heer Kel
en mevrouw Rutjes.
Stellingen:
• Wonen: in Zuid kan je je hele leven wonen, je hoeft
er nooit meer weg. Kortom: Zuid is levensloopbestendig!
• Voorzieningen: in Zuid zijn voldoende voorzieningen.
Er ontbreekt niets!
• Zorg & Welzijn: in Zuid is de juiste zorg nooit ver weg.
• Openbare ruimte: Zuid is voor mensen die slecht ter
been zijn (gebruikers rolstoel, rollator etc.) een toegankelijk stadsdeel.
• Een stadsdeel voor iedereen: voor jongeren is er genoeg te doen in Zuid. Ze hoeven zich daarom niet te
vervelen.
De bewoners wonen over het algemeen prettig in Enschede Zuid was de heersende stemming. Wat voorzieningen betreft was men het erover eens dat wijkcentrum en winkelcentrum Helmerhoek momenteel
niet voldoen. Bij de stelling Zorg & Welzijn werden
Erve Leppink en de ‘Huiskamer van de wijk’ genoemd
als goede voorbeelden.
Ook werd aangegeven dat men rond de opening van
het Winkelcentrum Enschede Zuid een busje had gemist waarmee mensen gehaald en gebracht konden
worden. In de openbare ruimte is veel groen. Een
buurtbus zou wenselijk zijn. Men vindt stadsdeel zuid
niet overal even toegankelijk, vooral stoepen zijn op
een aantal plekken moeilijk te nemen met rollators en
rolstoelen. “Wordt aan gewerkt” liet de gemeente weten. Zuid is een stadsdeel voor iedereen, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat er voor jongeren genoeg
te doen is.

Nieuws vanuit de wijkraden
De voorzitter van de Wijkraad Wesselerbrink geeft aan
dat ze kijken naar huisjesmelkers en dat men druk bezig is met de opknapbeurt van De Magneet en omgeving.

Aandachtspunten & toezeggingen n.a.v. de vorige
vergadering:
• Winkelcentrum Stroinkslanden: de planning voor de
renovatiewerkzaamheden is met de stadsdeelcommissie gedeeld.
• RIBW: alle afspraken die gemaakt zijn en gemaakt
worden inzake Broekheurnerborch en de vestiging
van RIBW-cliënten aldaar, komen op papier en na te
zoeken.
Mededelingen
• De Magneet: Verbouwing ligt op schema, in november is het gebouw weer beschikbaar.
• De Bijenstal bij De Wesseler is geplaatst (de opening
was op 28 oktober).
• Smiley Stroinkslanden: genomineerd voor Enschedese vrijwilligersprijs.
• Het Noaberhuus Helmerhoek heeft de Jan Schaeferprijs gewonnen.
• Voor Dragonheart is een (besloten) werkgroep ingesteld o.l.v. raadslid mevrouw Futselaar.
•
Een belanghebbende bewoner spreekt in namens

Vragen van de commissie
• Onderverhuur van 34 panden aan de Haneberglanden: Volgens de wethouder is er geen sprake van
forse overschrijding van onzelfstandige bewoning.
Overlast kan gemeld worden via het meldpunt bij
wijkregisseur Just Boeke.
• De vraag komt ter tafel wat er nu echt nog gebeurt
met de plannen rond de Tafel van Marcelis.
Toekomstbeeld van ‘onze buurt De Posten’
Henk Abels presenteerde namens de coalitie van Domijn, Zorgcentrum De Posten, de gemeente Enschede, Woonzorg Nederland en de provincie Overijssel
het toekomstbeeld van ‘onze buurt De Posten’. Aanleiding voor deze visieontwikkeling zijn de nieuwbouw
Zorgcentrum De Posten, de veranderende zorg, levensbestendig wonen en de inclusieve samenleving.
Onze buurt De Posten: een wijk die klaar is voor de
toekomst: Wonen en leven op eigen manier, met eigen
verantwoordelijkheid én omkijken naar elkaar: samenredzaamheid. Mogelijkheden, talenten en eigen regie
centraal stellen. Voorzieningen voor wonen, zorg, behandeling, ontmoeten en activiteiten.
Als coalitie werken wij met verschillende organisaties
in de wijk slim samen. We vullen elkaar aan en grijpen kansen aan om met bewoners de buurt tot een zo
groot mogelijk succes te maken. Enkele voorbeelden:
Studenten integreren in de wijk, Groen Verbindt, de
Dementievriendelijke wijk en Burendag.

Verslag van de feestelijke heropening van Winkelcentrum
Enschede Zuid op 23 oktober
Het eerste dat te zien en beleven
was, was een mini-reuzenrad waar
volop blije kinderen inzaten. Voor
de kinderen was er ook een speurtocht uitgezet door het hele winkelcentrum. Hapjes, drankjes en toespraken werden voorafgegaan door
live-muziek. Kortom een echt feestelijk gebeuren. In de dagen voorafgaande was het hele winkelcentrum
al opgefleurd met welkomststickers
en ballonnen.
De eerste toespraak op deze heropenings woensdagmiddag was
door meneer Roelloffzen, de eigenaar van Winkelcentrum Enschede
Zuid. De officiële openingshandeling werd verricht door wethouder
van stadsdeel Zuid, de heer Kampman. Vandaag vergezeld door zijn
stagiair Stefan. Er werd een certificaat uitgereikt, de KVO ster voor het
meest veilige winkelcentrum. Met
dank aan de politie en Henk Jan
van der Holst van de beveiliging.
Het bestuur van het winkelcentrum
werd beloond met cadeautjes die ingepakt zaten dus helaas weten we
niet wat daar inzat. De Bruna werd
verkozen tot meest gastvrije winkel
van het winkelcentrum. Tot slot van
de feestelijkheden mocht wethouder

Kampman een anti-pesttegel leggen. Een tegel die je eraan herinnert
dat pesten een slechte zaak is.
De hele week tot en met zaterdag

werd er feest gevierd! Daarna kunt
u natuurlijk gewoon langskomen in
het tot ‘beste winkelcentrum van
Enschede’ verkozen Winkelcentrum
Enschede Zuid.

Prokkelstage,
dagje op stap met
de wethouder
Naast wethouder van Zuid Arjen Kampman zien we Stefan.
Stefan mocht in het kader van
een prokkelstage een dag stage lopen bij de wethouder. Een
prokkelstage is een keer per
jaar een dag kennismaken met
andere beroepen. Stefan zelf
werkt bij Vogido op het terrein
en doet de was. Het werd een
bijzondere dag. Het begon met
een bezoek aan het gemeentehuis waar hij de raadszaal het
mooiste vond. Ook de mozaïekzaal viel in de smaak. Vanaf
het gemeentehuis gingen beide
op de electrische fiets naar Winkelcentrum Enschede Zuid voor
de officiele heropening. Op het
podium staan, een prijs uitreiken
en een pesttegel leggen. Er zijn
dagen dat ik minder beleef. Van
al deze activiteiten vond Stefan
het steen leggen het leukst. Zelf
een toespraak houden hoefde
van Stefan niet.

2019
’tNovember
Helmgras,
wist u dat...

KERSTVERKOOP
Vanaf vrijdag 6 december
Vereniging ‘t Helmgras

Rondemaatweg 75 7544 NJ Enschede
Vanaf 6 december kunt u weer terecht
op ‘t Helmgras voor een mooie kerstboom. Er zijn dit jaar drie soorten.
• Abies Nordmann: symmetrische vorm,
lange donkergroene glanzende naalden, goed naaldvast;
• Picea Omorika: slanke boom met een
zilveren 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 bijvoorbeeld bij u op het plein.
Bij besteding vanaf 15 euro mag u een
lootje trekken. Er zijn leuke prijsjes en u
weet gelijk of u iets gewonnen heeft. Als

Kerstbomen
Keramiek
Kaarsen

Huis-aan-huis bezorging van Brinkpraat,
Om De Hoek Gekeken & Stroinkslander
• De huis-aan-huis verspreiding van uw maandelijkse wijkkrant is
een hele klus waarbij we ons uiterste best doen om de kranten bij
iedereen te bezorgen.
• Uw wijkkrant wordt 1x per maand ingevouwen in de Hart van
Enschede. In de maanden juli en augustus is er geen krant.
• Wanneer u een NEE–NEE sticker op uw brievenbus heeft, dan
mogen wij de wijkkrant niet in de brievenbus gooien.
• Wanneer u de krant niet ontvangt kunt een mail sturen naar
info@bbproductions.nl. U kunt hem ook ophalen bij de winkelcentra
of de diverse andere afhaalpunten. Deze afhaalpunten vindt u in de
colofon op pagina 14.
• Wilt u dit ook doorgeven aan mensen die de krant niet krijgen?

u er dan toch bent, neem dan ook even
een kijkje in de galerie/winkel voor een
mooi (kerst)cadeau. Er zijn zelfgemaakte kaarsen, mooie keramieken beeldjes,
kerstboomhangers, houten voorwerpen
en nog veel meer.
U kunt natuurlijk ook altijd terecht voor
openhaardhout en zakken potgrond. U
vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaatweg 75. Voor meer informatie: kunt u
bellen met 053-4781505 of mailen met
hethelmgras@hetnet.nl
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De Posten zoekt vrijwilligers voor dagopvang
voor ouderen met een Suryoye achtergrond
‘Bsayno’, Aramees voor ‘Wees welkom’
is de naam van de dagopvang van de
Posten voor ouderen met een Suryoye
achtergrond. In een gezellige huiskamer drinken de deelnemers samen koffie en bespreken zij actualiteiten. Of zij
doen bewegingsactiviteiten of spelletjes,
waarmee tegelijkertijd de Nederlandse
taal wordt geoefend. Bsayno is er niet
alleen voor de gezelligheid, maar ook
om deel te blijven uitmaken van de samenleving, het nieuws te delen en fysiek
en geestelijk zo veel mogelijk in conditie te blijven. De Posten is nu op zoek
naar Suryoye- en/of Arabisch sprekende
vrijwilligers die op dinsdag, woensdag of
donderdag willen helpen met het klaarzetten van de spullen, opruimen van de
ruimte na afloop en het schenken van
koffie/thee. Ook assisteren de vrijwilligers de professionals bij de creatieve
activiteiten.
Benieuwd hoe de vrijwilligersfunctie bij
dagopvang Bsayno eruit ziet? Lees dan
de ervaring van vrijwilligster Samira Akgun:
“Sinds een paar jaar help ik op dinsdagochtend bij de dagopvang voor ouderen met een Suryoye achtergrond. Ik
ken Nicme, de coördinator, al jaren. We
komen uit hetzelfde dorp in Turkije. Zij

vroeg mij of ik hier wilde helpen. Eigenlijk zoek ik een betaalde baan, maar zo
lang ik die niet heb ben ik hier elke dinsdagochtend. Zelf ben ik al sinds mijn 12e
in Nederland en ik spreek de taal. Als ik
oud word red ik me dus wel, maar de oudere cliënten die hier komen niet. Voor
hen is het heel fijn als zij zich kunnen
uiten in hun eigen taal en als zij hun verhaal kwijt kunnen. Afgezien van de medicatie-uitgifte help ik met alles. Meestal zijn we met zo’n 2 of 3 vrijwilligers
en de coördinator. Ik ga met bewoners
een blokje wandelen, duw de rolstoel,
doe een beweegactiviteit of we spelen
samen een spelletje, zoals kaarten, memory of sjoelen. Eén van de bezoekers
was vroeger timmerman en maakte de
mooiste dingen van hout, houten bedden, en hele inrichtingen voor kerken.
Nu hij dement is geef ik hem soms houten blokken, waarmee we dan samen
‘huizen bouwen’. Ik vind het prachtig om
te zien welke herinneringen er dan bij
hem boven komen.”
Geïnteresseerden in deze of andere
vrijwilligersfuncties bij de Posten kunnen contact opnemen met Frieda van
der Meij via fvandermeij@deposten.nl of
Anne Wilderink, via awilderink@deposten.nl of via 053-4753753.

Heeft u een vraag, tip of een leuk verhaal?
Mail dan naar info@bbproductions.nl

De 1ste 500 klanten ontvangen
gratis een ‘Literair Juweeltje’

Printpapier
2 halen 1 betalen

OP=OP

Bonhoeffer docent ontvangt prestigieuze prijs voor techniekonderwijs

2=1
Het lang

Aanbiedingen geldig vanaf 21 november en alleen bij Bruna Enschede Zuid.

Het Riet

Het Bijvan

k

He

t la

ng

Het Bijvank

PROGRAMMA
Het Bijvan

k

MOGELIJK
MOGELIJK
GEMAAKT
GEMAAKT
DOOR:

DOOR:

Het Leun

Wesseler
-nering

enberg

Eind

Wesseler
-nering

ntrum
Winkelce Zuid
Enschede

Broekh
eu

rne-rin

g

Sint Nicolaas Comité Enschede
Sint Nicolaas Comité Enschede

De Kiepe

ZATERDAG
19
2018
30
1 DNEOCVEEMMBBEERR20

Start
Parkeerplaa
Gym Lokaal ts

Het Leunenberg

Het Bi

jvank

12.00 uur - Vertrek stoet vanaf
Het Leunenberg
12.00 uur - Start programma
winkelcentrum
13.00 uur - Aankomst bij het
winkelcentrum
14.30 uur - Einde programma
winkelcentrum
14:30 uur - Pieten disco in de Magneet
(gratis entree)

Op vrijdag 18 oktober 2019 nam Wendy Pereira-Smit, docent Technologie &
Toepassing en Dienstverlening & Product van Bonhoeffer College locatie
Geessinkweg, de Ir. W. Maas Geesteranusprijs in ontvangst.
Deze prestigieuze prijs voor techniekonderwijs werd uitgereikt door
Pieter Maas Geesteranus (Ir. W. Maas
Geesteranus Fonds) en Swen Peeters
(WorldSkills Nederland).
Haar leerlingen wonnen eerder dit jaar
goud tijdens de grote finale van Skills
Talents. Docent Wendy Pereira-Smit
viel zelf ook in de prijzen. Omdat zij
haar leerlingen zo goed begeleidt en
daarnaast een inspirator is voor collega-docenten, mag zij de Ir. W. Maas
Geesteranusprijs in ontvangst nemen
en zich een heel jaar lang de ‘Meest
Inspirerende vmbo-docent in het techniekonderwijs 2019’ noemen.
Het hart van de docente Technologie &
Toepassing en Dienstverlening & Producten op Bonhoeffer College Geessinkweg in Enschede, ligt bij het vmbo:
‘Ik wil mijn leerlingen niet pamperen:
door ze uit te dagen in een wedstrijd,
kunnen ze boven zichzelf uitstijgen.’
Arie Slob, minister van OCW, maakte
in juni van dit jaar bekend dat Wendy
Pereira-Smit de gelukkige winnaar
van de Ir. W. Maas Geesteranusprijs
is. De bijbehorende penning kreeg de
docent op vrijdag 18 oktober uitgereikt
tijdens een feestelijke bijeenkomst op
haar school.

Kennismaken met veel facetten van
techniek
Pereira-Smit is coördinator op Bonhoeffer College locatie Geessinkweg.
Dit is een Bèta Challenge school
waar leerlingen vanaf de eerste klas
in aanraking komen met technologie
en de toepassing ervan. “Samen met
mbo’ers lossen onze leerlingen een
bestaand probleem van een bedrijf
op. Voor leerlingen in de theoretische
en gemengde leerweg is dat een fantastische verbreding, want zo leren
ze veel meer facetten van techniek
kennen. En van de daarbij passende
vervolgopleidingen en bedrijven. Het

Wilskracht en drive
De leerlingen moeten vooral plezier
hebben en lekker in hun vel zitten om
goed te kunnen presteren, vindt Pereira-Smit. “Ik kan het niet vaak genoeg
tegen mijn leerlingen zeggen: je kunt
alles waarmaken wat binnen je bereik
ligt, als je maar de wil en de drive hebt.
En het gaat niet alleen om winnen,
ook de sociale kant is belangrijk. Zo
had een team van een andere school
in de voorrondes een bepaald kabeltje niet. Eén van mijn leerlingen liet
de jury weten dat zij wel hun reservekabel mochten gebruiken. Dat vind ik
dan fantastisch.”

maakt dat ze straks beter kunnen kiezen. Vooral voor meisjes is het goed
om te ervaren hoe leuk en interessant
de techniek kan zijn.”

Collega’s inspireren
Haar inspirerende manier van coachen en begeleiden betaalde zich uit.
En ook voor haar collega’s is Wendy

Pereira-Smit een inspirator, zo bleek
uit het juryrapport van de Ir. W. Maas
Geesteranusprijs. Waar hem dat in
zit? “Ik vind het belangrijk me als docent te blijven ontwikkelen. Natuurlijk
heeft iedereen wel eens last van de
hectiek of de administratielast. Maar
als je gebruikmaakt van elkaars kwaliteit en van elkaar leert, dan blijf je je
ontwikkelen en wordt het nooit saai.
Daarin wil ik mijn collega’s graag inspireren.”
Over de IR. W. Maas Geesteranus
Prijs
De IR. W. Maas Geesteranus Prijs
is een initiatief van het Ir. W. Maas
Geesteranus Fonds. Dit Fonds is opgericht ter nagedachtenis van Ir. Willem Maas Geesteranus (1893-1948).
Maas Geesteranus was directeur van
Werkspoor en maakte zich hard voor
jonge mensen die een technische opleiding volgden. Het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds draagt zijn gedachtegoed uit.
De laatste vijf jaar werd de Ir. W. Maas
Geesteranus Prijs toegewezen aan
een basisschool met het beste voorbeeld van Wetenschap & Techniek
in het basisonderwijs. Dit jaar neemt
voor het eerst een VMBO-docent de
Ir. W. Maas Geesteranus Prijs in ontvangst. Hiervoor heeft het bestuur van
het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds in
samenwerking met WorldSkills criteria
geformuleerd.
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Stihl

Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk
Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66

Verantwoord 1-2 kilo per
week afvallen
Een methode die goed vol te houden is en een
verbluffend resultaat biedt.

Â
Jouw buitenreclame of interieurverfraaiing online bestellen (of een mooie krant als
deze) en net als door de drukker ‘om de hoek’ met liefde voor het vak gedrukt.

Â
Â

Zonder moeite, zo geregeld bij www.online.vandedrukkerij.nl

Afslanken met intensieve
begeleiding.
Geen honger, maar een fitter
gevoel.
Ondersteuning met uniek
voedingssupplement.
Eenvoudige recepten toepasbaar
binnen iedere thuissituatie.

En als je wilt ook nog eens de persoonlijke klantenservice.
R Uitstekende kwaliteit

R Voordelig

(geldig t/m 31 december
2019)

Tamara Wennink
 Broekheurnestede / Broekheurnerplein 2
7544 NZ Enschede
 06 51 40 51 87
 tamarawennink@mylifeslim.com

R Persoonlijk

+31 (0)53 - 4329132 | info@vandedrukkerij.nl | www.vandedrukkerij.nl

advertorial

Herfstactie!

Gratis intake t.w.v.
€25,00

www.mylifeslim.com

Â

Trotse bewoonster van Stroinkslanden Jenny Schonewille
Kramen te huur!
“Je maatschappelijk inzetten is heel gewoon’’!

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 wijkvoorziening Stroinkshuis.
Jenny was destijds een van de
voorvechters voor de komst
van de wijkvoorziening. De
vraag of Stroinkshuis in de
afgelopen 7 jaar een toegevoegde 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 geeft 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 heeft meer
voordelen, zo schuift 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 toegevoegde waarde. Jenny denkt
gevraagd en ongevraagd met
Stroinkshuis mee, ze durft echt
kritisch te zijn en houdt alles in
de gaten. Maar het belangrijkste
is dat Jenny tijdens de afwezigheid van de beheerders, hun
taken waarneemt en de scepter
zwaait over Stroinkshuis. Hoe bijzonder mooi is dat. ‘’En dat doet
ze meer dan goed, zegt Danielle
Kreeft’’.
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

Na een pauze van 2 jaar zal op zaterdag 14
december weer een sfeervolle kerstmarkt worden
georganiseerd in en rondom Stroinkshuis.
Samen met ‘t Noaberhuus en een aantal enthousiaste gebruikers zijn we achter de schermen al
druk aan het werk!

van Alifa. Na een gesprek met meneer Jansen regel ik dat per direct
eens per twee weken een vrijwilliger
bij hem langs komt die hem ondersteunt bij de administratie. Henk, de
vrijwilliger die zich al 13(!!) jaar inzet
voor ons, neemt samen met meneer
Jansen in alle rust de post door en
zorgt ervoor dat alles op tijd wordt
geregeld. De Burenhulpdienst zorgt
voor de wekelijkse boodschappen
en Automaatje brengt meneer naar
zijn medische afspraken en naar zijn
soos waar hij al weken niet meer is
geweest. Vanzelfsprekend kiest meneer Jansen zelf waarmee hij geholpen wil worden en doen we ons best
om een vrijwilliger te
vinden die bij hem past.
De lente en de zomer
gaan voorbij. Ik sprak
meneer Jansen vorige
week weer. Hoe gaat
het nu? Hij vertelt dat hij
met zijn zoon naar FC
Twente is geweest. Hij
heeft ontzettend genoten, hij was dan ook nog
nooit in de Grolsch Veste geweest en
er werd gewonnen. Meneer Jansen
vertelt dat hij zich niet meer schuldig
voelt. Sterker nog, een beroep doen
op zijn zoon voelt nu totaal anders.
Het gaat vrijwel niet meer over de
praktische zaken, maar over de leuke dingen die op de agenda staan.
Alifa heeft 500 vrijwilligers, ook nu
blijkt maar weer dat ze stuk voor stuk
goud waard zijn.
Theo, coördinator bij Alifa

Noteer alvast de Kerstmarkten in uw agenda
Vrijdag 13 December:
- Erve Leppink van 17.00 - 20.00 uur
- Willem van Oranjeschool van 17.00 - 20.30 uur

Wilt u een kraampje dan graag voor 1 december melden
bij beheerder.helmerhoek@gmail.com

Zaterdag 14 December:
- Wijkcentrum Het Stroinkshuis van 14.00 - 19.00 uur

Zie hiernaast voor mogelijkheden voor een kraam

Zondag 15 December
- Winkelcentrum Helmerhoek

Wil je een kraam huren?
De kosten bedragen €20,00 per kraam, die 2,20
meter lang is en een afdakje heeft.
Stuur even een mail naar info@stroinkshuis.nl
dan nemen we contact op.

Wees er snel bij want vol = vol!

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.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Dat is vaak een gespreksonderwerp
als we praten over de ouder wordende medemens. Meneer Jansen
woont alleen sinds zijn vrouw acht
jaar geleden is overleden. Het kost
hem steeds meer moeite om alles
zelfstandig te regelen. Zijn zoon, die
in Apeldoorn woont, kent Alifa via
een oude studievriend. Hij heeft de
website bekeken en met zijn vader
besproken om contact op te nemen.
Elk weekend is zoon een hele dag
bij zijn vader in Enschede en zijn zus
uit Zeeland komt om de twee weken
even langs. De zoon van meneer
Jansen maakt zich zorgen over zijn
vader. Het kost veel
tijd om alles voor
zijn vader te regelen.
Voor even een rustig
en gezellig momentje
is eigenlijk geen tijd.
Als coördinator van
Welzijn Senioren krijg
ik wekelijks met mensen in dit soort situaties te maken. Ik heb
veel persoonlijk contact met onze senioren. Zo ook met meneer Jansen,
want die belt met Alifa na aandringen
van zijn zoon. Hij vertelt dat hij het
moeilijk vindt om echt hulp te vragen.
Zijn zoon en dochter wonen verder
weg en hebben ook hun eigen drukke leven.
En juist daarom vind ik dat dankbaar
werk heb. Ook voor Meneer Jansen
kan ik iets betekenen. Zeker niet alleen. Natuurlijk met collega’s maar
vooral samen met de 500 vrijwilligers

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

Zondag 22 December
- Winkelcentrum Enschede Zuid van 12.00 - 20.00 uur

Dag bank, hallo kansen!

“Normaal ging ik schoolspullen voor mijn kinderen kopen. Nu mocht ik
voor mijzelf schriften uitzoeken. Wauw!” “Ik wil graag schoonheidsspecialiste worden, maar dat kan niet zonder diploma.” “Het is tijd om iets voor
mijzelf te doen.” “Ik mag mijn hersens weer gebruiken!”
En meer van dit soort opmerkingen komen voorbij als we praten met
deelnemers van de BBL-entree-opleiding bij Ontmoetingspark Zuid. Enkele weken geleden is daar een groep van 15 mensen begonnen aan
die opleiding. Tijd om dus een kijkje te nemen. De BBL-entreeopleiding
wordt samen met het ROC van Twente georganiseerd. Om de opleiding
zo toegankelijk mogelijk te maken, organiseren ze het bij Voetbalvereniging Victoria ’28, waar sinds enkele maanden Ontmoetingspark Zuid is
gevestigd. Geen grote gebouwen en eindeloos veel lokalen of ver reizen. Gewoon in Zuid in het clubhuis van Victoria ’28.
Ik was de bank zat
De studenten hebben allemaal een andere achtergrond en geschiedenis, maar ze hebben één ding gemeen: ze hebben nooit de kans gehad
om een diploma te halen. Sommige zijn jong moeder geworden, anderen hadden problemen op school of er was gewoonweg geen geld voor
school. Waarom dan nu wel deze opleiding? “Ik was de bank zat. Ik zat
al anderhalf jaar thuis en wilde iets anders.” Een ander: “Ik droom mijn
hele leven al van een baan bij de politie. Ik ben niet meer zo jong, maar
nu kan het nog. Ik heb alleen wel een diploma nodig om in Apeldoorn
aan de opleiding te kunnen beginnen.”
Betere kans op werk
De studenten krijgen één dag per week les. “We hebben Nederlands, rekenen en les in burgerschap. Oh en we moeten ook leren om onszelf te
presenteren. Dat vind ik nog wel spannend.” Gedurende de rest van de
week lopen ze 20 uur stage. Martijn Koop, Ontmoetingsclustermanager
Enschede Zuid: “Deze groep mensen wil best iets doen. Ze willen graag
werken, maar welke werkgever geeft je een kans als je al jaren alleen
maar thuis zit? Door deze opleiding komen ze in beweging en laten ze
zien dat ze ervoor gaan. Door het diploma aan het eind hebben ze ook
daadwerkelijk betere kansen op werk.”
Grote plannen
Toch blijken de studenten die uw redacteur spreekt allemaal grotere plannen te hebben. De een wil graag verder leren in de zorg en de ander wil
bij de politie. Ze zien het dus allemaal als op stap naar meer. Sommige
studenten hebben nu zelfs al een betaalde baan i.p.v. een stage. “Ik wil
graag als verzorgende IG aan de slag maar dat valt niet mee. In overleg
met de gemeente en de bijstand, mag ik nu deze opleiding doen naast
mijn werk, zodat ik kan kijken wat er mogelijk is. Probleem is alleen dat
ik nu ook ander werk tegenkom. Ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen.
Daarom ga ik na deze opleiding bij verschillende mensen meelopen om
te kijken wat ik echt leuk vind. Dan kan ik daarna verder leren.”
Er gaat een wereld open
Eigenlijk is iedereen enthousiast, maar het valt niet mee. “Ik ben ineens
meerdere dagen per week weg. Dus mijn huishouden moet anders, ik
moet oppas voor mijn zoontje regelen en het is ook gewoon raar na al
die tijd thuis zijn.” Een ander vult aan: “Ik ben vaker moe. De hele dag
naar school is best zwaar. We krijgen veel informatie en natuurlijk ook
huiswerk. Maar ik ben wel iedere keer blij dat ik iets geleerd heb. Ik vind
de stage leuker, want dan ben ik bezig, daar krijg ik meer energie van
dan van stilzitten en luisteren.”
Opvallend is dat de studenten erg verschillen in leeftijd. De jongste is 19
jaar, de oudste 46. “Dat is leuk, maar ook lastig, want niet iedereen heeft
hetzelfde niveau. Ik moet dus goed filteren. Maar het is ook leuk dat iedereen welkom is.” Eén van de oudere studenten: “Er gaat een wereld
voor me open. Ik doe met van alles mee. Ik had niet gedacht deze kans
te krijgen, maar ik pak de uitdaging met twee handen aan. Niets is me
te gek!”
Voor meer informatie of aanmelden: opleiding@ontmoetingsclusters.nl
of telefoon: 06-54737088.

Grensland Overdagkoor
Het Grensland Overdagkoor (GO) is gevestigd in het Stroinkshuis. Het GO
staat sinds de oprichting in 2011 onder leiding van Henriette Eikenaar. Dit
jaar organiseert het GO een heerlijk kerstconcert met een gastoptreden van
het Vocaal Mannenensemble Esquire uit Oldenzaal o.l.v. Dennis Vallenduuk.
Datum: zondag 8 december 2019
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Locatie: St. Jankerk, Haakbergerstraat 251, Enschede
Toegang: Gratis. Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden.

Zie ik jou tijdens de
Margriet Winterfair?
22 november t/m 28 november
is het weer zover: de Margriet
Winterfair. Jij vindt hier alles
wat je nodig hebt om te schitteren tijdens de feestdagen.

Klaar voor het nieuwe jaar?

Kom langs en ontvang een
gratis maaltijdplanner.

Extra aanbieding
Nu tijdelijk een extra mooi aanbod: ik ondersteun jou bij het
resetten van jouw balans.
Tijdelijk voor € 25,- per sessie
(van 75 min.)

Wanneer tref je mij aan?

za. 23 november, 10.00 - 17.00 u.

Waar?

• Brabanthallen Den Bosch
• Stand BGN
• hal 1 stand C24

Boekelose Stoomblekerij 172
www.jessicavanraalte.nl
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Meer leefplezier voor senioren in
Zuid

Goedkope rijbewijskeuring voor
senioren in Enschede

U kent vast en zeker senioren in de
wijk die u meer leefplezier zou gunnen. Wij herkennen dat en willen vanuit het project ‘Twents Zilver – Kwiek
met Kunst’ graag bijdragen aan de
positieve gezondheidservaring van
senioren in de wijk.
Vanuit het project staat nu een groep
Kwiekmakers paraat. Dit zijn professionals in de kunsten (muziektherapeuten, tekentherapeuten, beeldend
kunstenaars, muzikanten, theatermakers) die een opleiding hebben
gevolgd in écht contact maken – ook
bij dementie en eenzaamheid.

Zij willen graag bij senioren in de
wijk langsgaan om gewoon eens uitgebreid met elkaar te praten en om
samen te onderzoeken hoe wij –vanuit het project Twents Zilver- kunnen
bijdragen aan hun leefplezier.
Wie zou u dit gunnen? Heeft u interesse of kent u mensen die hier gebruik van willen maken? Stuur dan
een e-mail naar:
Twentszilver@fitart.nl.
Of zoek contact via Anita Kunst: 06
134 068 42 of Tineke Posthumus 06
285 78 131

Senioren, chauffeurs met rijbewijs
C/D/E en overige automobilisten die
voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen
hiervoor 2 keer per maand terecht bij
de RijbewijskeuringsArts in het Kantorencentrum Schuttersveld, aan de
Hengelosestraat 100. Voor informatie en een afspraak belt u naar het
landelijke afsprakenbureau: 036-72
00 911. Zelf een datum reserveren
kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Jaarlijks in december worden landelijk vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Ook regionaal krijgen veel vrijwilligers extra aandacht. Deze extra
aandacht verdienen ook de vrijwilligers binnen de gemeente Enschede. Deze dag is speciaal ingesteld
om aandacht te vragen voor u en al
die vrijwilligers, mantelzorgers en
andere actieve burgers die zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede doelen.
De Gemeente Enschede en M-Pact
organiseren daarom op zaterdag 7
december van 12:30 uur tot 17:00
uur een inspirerende middag met

een gezellig programma om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten!
Locatie: Theater Prismare, Roomweg 167d te Enschede.
Programma:
- Uitreiking Enschedese Vrijwilligers
Prijs 2019 STEM op één van de 5
genomineerden via www.m-pact.nl
- Mirjam Spitholt “Gelukskunde”
-
Het ROCKkoor Enschede Mini
concert
Aanmelden:
Bent u vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie? Meld u zich dan aan via
www.m-pact.nl of bel voor meer informatie met 053-4323304

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E €
50,00, medisch, C/D/E (ook voor
code 95) en Taxipas € 70,00. Leden
van CNV/FNV/ouderenbonden en/of
thuiszorgorganisaties krijgen € 10,00
korting op bovenstaande prijzen.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te
maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient
er eerst een Gezondheidsverklaring
gekocht te worden en is verkrijgbaar
bij de gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt
de Gezondheidsverklaring naar het
CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts
moet invullen thuisgestuurd krijgt van
Het CBR (per post of via de mail). De
verwerking en beoordeling door het
CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om
ruim van tevoren een afspraak te
maken voor de keuring.

De Posten ontvangt erkenning
‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’
Gemiddeld is 1 op de 5 werknemers
mantelzorger. In de zorg zelfs 1 op
de 3. Een aantal dat alleen maar
toeneemt. Dat geldt ook voor zorgorganisatie de Posten. Reden om
het onderwerp hoog op de agenda
te zetten. En met succes. 4 November ontving de organisatie de landelijke erkenning. ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’; een bevestiging dat
zij de combinatie van mantelzorg en
werk goed mogelijk maken.
Joanne van het Reve, adviseur verzuim & vitaliteit bij de Posten is vereerd met de erkenning. “Wij geloven
dat klantgeluk en medewerkergeluk
hand in hand gaan. Daarom staat
het streven naar medewerkergeluk
hoog op onze agenda. Duurzaamheid en vitaliteit zijn daarin belangrijke factoren. We vinden het belangrijk dat medewerkers gezond,
competent en met plezier binnen de
organisatie werken, óók als zij hun
werk combineren met mantelzorgtaken in de privésfeer.”
Ze gaat door: “De Posten zet volop
in op ‘mantelzorgvriendelijkheid’.
Zo hebben we, in samenwerking
met onderzoeksbureau Jong en
Veer, een onderzoek gedaan dat in
beeld bracht welke behoeftes me-

dewerkers met mantelzorgtaken
hebben en hoe we kunnen voorkomen dat zij moeten inleveren op
hun gezondheid, inzetbaarheid en
werkvermogen. We hebben een
intern aanspreekpunt mantelzorg
aangesteld. Zij kijkt mee hoe je een
gezonde balans tussen werk en privé kunt behouden. Ook werken we
dagelijks aan het creëren van een
veilig klimaat, waarin het onderwerp
bespreekbaar is. Bovendien maken
we actief gebruik van verschillende
vormen van (zorg)verlof. Daar waar
dit niet binnen de kaders (cao) past
maken we afspraken op maat.”
Gretha van der Veer van onderzoeksbureau de Jong & Veer toonde
zich enthousiast over de inzet van de
Posten. “Ik ken weinig organisaties
die zó actief zijn met dit onderwerp.
Voor mij is de Posten echt een voorbeeld voor andere werkgevers.” Dat
werd beaamd door wethouder Niels
van den Berg. Ook hij was aanwezig
bij de uitreiking. “Ik ben echt enthousiast over de aanpak van de Posten.
Ze zijn hierin zelf wat bescheiden,
maar de manier waarop mantelzorg
binnen de Posten op de kaart staat
is echt iets om trots op te zijn.”

De tijd van goede voornemens
komt er weer aan. Waar klopt
jouw hart sneller van? Hoe krijgt
jouw lijf een lekkere balans?

Kennismaken?
Whatsapp/ bel/ mail mij:
jessicavanraalte.nl/contact

Bel mij nu

(06) 22 85 31 92

Op de foto staan van links naar rechts:
Rick Hogenboom, directeur de Posten, Joanne van het Reve, adviseur
verzuim & vitaliteit de Posten, Okke Dickhoff, HR adviseur de Posten,
Niels van den Berg, wethouder

K i nder p a g i n a
Brinkpraat
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Wij bedanken alle inwoners van Enschede Zuid
voor het prachtige feest tijdens de heropening
van ons vernieuwde winkelcentrum!

Basisschool De Windroos

Het Bijvank 107, 7544 DA Enschede, Telefoon: 053-4762082, E-mail: windroos@skoe.nl

Bezoek Lonnekermolen
Workshop dans
Groep 6 heeft in onze speelzaal een workshop dans en geschiedenis gehad. Dit
werd aangeboden door Focus. De kinderen
hebben een dansreis door de tijd gemaakt:
Afrikaanse dans, klassiek ballet, stijldansen,
show dans en streetdance kwamen aan
bod. Het was mooi om te ervaren hoe verschillend de diverse dansstijlen zijn.

In het kader van het thema eten en drinken zijn alle
kleuters naar de Lonnekermolen geweest. Het was
een informatieve en tevens interactieve ochtend.
Er werd uitgelegd hoe een molen werkt en waarvoor de granen en het meel nodig zijn. Ook konden
we daarna zien hoe het meel wordt gemaakt en
gemalen. Door zelf te ervaren hoe zwaar een zak

meel wel niet is konden de kinderen een goed
beeld vormen wat er allemaal bij komt kijken voordat het klaar is voor gebruik. Ieder kind mocht een
zelfgemalen zakje meel mee naar huis nemen en
verschillende soorten granen plakken bij de juiste
plaatjes. Het was een leerzaam, leuk en geslaagd
uitje.

Namens al onze winkeliers:
• Ada Supermarkt
• Adana
• Aldi
• Apotheek Broekheurne
• Bakkerij Nollen
• Banketbakkerij Oonk
• BigBazar
• Bike Totaal Landewé Zuid
• Bloembinderij Le Tournesol
• Blokker
• ‘t Bakhuus
• Boekenvoordeel
• BrainWash Kappers
• Bruna
• Chitir Chicken
• DaluciFashion
• Drogisterij Die Grenze
• De Geveltoerist
• Domino’s Pizza

Volg ons op

• EDM Fashion
• Hans Anders Opticiens
• Hema
• Holland & Barrett
• Intertoys
• Jeuring Lunchroom
• Jumbo
• Kapsalon Ineke
• Kippie Enschede
• Kruidvat
• La Riviera Pizzaria
• Lidl
• Mediterrane Versmarkt Zuid
• Norah Fashion
• Optiek Wesselerbrink
• Pets Place
• Pearle Opticiens
• Qinn Women’s Wear
• Restaurant De Mandarijn

• Sam’s Toko
• Sanders Vers
• Simone’s Bodywear
• Specsavers
• Schoenmakerij Westendorp
• Subway
• Telefoonservice Zuid
• Terstal
• Trend Hair
• Tui
• Tuunte
• Vishandel Je Maatje
• Vivant Bruinewoud
• Wibra
• Zuivelhoeve
• Zeeman
• Zonnestudio Zuid

Het Nationaal Schoolontbijt
Dinsdag 5 november hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen van de groepen 1 en 2
hebben dit twee dagen later gedaan. Dit was heel speciaal. Niet alleen de
kinderen van de groepen 1 en 2 zaten namelijk aan tafel, maar ook de kinderen van het Kinderdagverblijf De Toverbal.
We vinden het belangrijk om hieraan mee te doen. We willen door deel te
nemen aandacht schenken aan het belang van een goed ontbijt.

Het thema van de Kinderboekenweek 2019
was “Reis je mee?” Alle kinderen van de
Windroos hebben in de maand oktober gewerkt aan dit thema. Tijdens dit thema hebben
de leerlingen ook ervaringen opgedaan met
onderzoekend en ontwerpend leren. De leerlingen mochten binnen het thema een passend onderwerp onderzoeken en vervolgens
presenteren. De resultaten hebben we mogen
bewonderen tijdens de kijkavond. Zo hebben
we onder andere prachtige planeten, steden
en diverse eetgewoontes van over de hele
wereld kunnen bekijken. We mochten veel
belangstellenden en ouders met hun kinderen
verwelkomen. Het was een zeer geslaagde
avond.

Risk Factory

Voorleeswedstrijd

Gratis parkeren

Kijkavond

In de periode van de Kinderboekenweek
doen de kinderen van groep 6, 7 en 8
mee aan de voorleeswedstrijd van de
school. Eerst vinden er voorrondes in
iedere klas plaats. De twee beste leerlingen mogen dan mee doen in de schoolfinale. De kinderen lezen uit een boek
voor die ze zelf gekozen hebben.
Dit jaar heeft Marilona gewonnen. Ze
was super blij. Dit was nl. de derde keer
dat ze meedeed en nu gewonnen! Drie
keer is scheepsrecht. We wensen Marilona heel veel succes bij de stedelijke
wedstrijd in de Openbare Bibliotheek.

Groep 8 is op maandag 4 november naar de Risk Factory geweest.
In allerlei zo realistisch mogelijk nagebootste scenario’s hebben de
kinderen ervaren hoe te handelen in onveilige situaties. Zo hebben ze
bijvoorbeeld geleerd wat je moet doen bij ‘vlam in de pan’, hoe je brand
kunt voorkomen, mochten de kinderen zelf bellen met 112 (natuurlijk
nagespeeld), werden de kinderen bewust gemaakt van de gevaren van
vuurwerk, hebben de kinderen in een bus gezeten om de gevaren van
de dode hoek zelf te ondervinden, hebben de kinderen in een computerprogramma gewerkt waarin ze erachter kwamen welke internet-onveiligheden er bestaan en hebben ze gepraat
over ‘groepsdruk’. Het was een ontzettend
leerzame ochtend!

ADRESSENLIJST
Gemeente

Apotheken

Servicecentrum Zuid
Wesselerbrinklaan 102
7544 JZ Enschede
Algemeen, klachten en
Verkeersspreekuur.
Tel: 14 053

Apotheek Broekheurne
Wesselernering 1-B
Tel: 053 4770025

Wijkagenten
Erna de Witte-Wind, Yusuf Oztas, Hennie Zwartbroek Necdet
Tuluk en Henk-Jan Kamp.
Tel: 0900 8844
Alifa Jongerenwerker
Mario Delogu
Tel: 0653347026
Wijkraad
De Magneet, Hertmebrink 1
7544 DC Enschede
Tel: 06-41814874
info@wesselerbrink.com
www.wesselerbrink.com

Huisartsen
Gezondheidscentrum
Wesselerbrink
Wesselernering 60-8
C. Machiels
Tel: 053 4766455
D.L.M. Idema en
M.G.G. Wilberink
Tel: 053 4766785
M.R.P. Ros
Tel: 053 4781166
Maatschap Turennout & Stoit
S.W. van Turennout
Tel: 053 4780088
P. Slinkman
Geessinkbrink 9
Tel: 053 4764060
M. Comsa
Ramelebrink 7
Tel: 053 4771545

Prikposten
Fysio Holland
Geessinkbrink 7
ma - vr: 07.30 - 10.30 uur
Gezondheidscentrum
Wesselerbrink
Wesselernering 60
ma - vr: 07.30 - 10.30 uur
Zorgcentrum de Posten
De Posten 135
ma, vr: 08.00 - 10.00 uur
wo: 08.00 - 09.30 uur

Tandartsenpraktijk
Wesselerbrink
Wesselernering 60-10
Tel: 053-4769140
ETL Enschede Tandtechniek
Laboratorium
Vassebrink 1
Tel: 053 4782299

weg is om de Enschedese stadsboerderij te worden. Er werd ook nog aangehaald dat de firma Voshaar heeft meegedacht en voor eigen kosten het dak (het
was oorspronkelijk een plat dak) en de
opstelling voor de kasten heeft geschonken.
Op www.wesselerbrink.com staat een
filmpje. In het filmpje wordt in grote lijnen
uitgelegd hoe het gaat in zo’n stal.

4 December: Sinterklaasfeest
11 December: Kerst knutselen
18 December: Bingo en hapjes
Programma is onder voorbehoud

Agenda Creatief
December 2019

Sinterklaasfeest bij ‘t Polböske

Fysiotherapie
Gezondheidscentrum
Wesselerbrink,
Wesselernering 60-4
Tel. 053-4780470

Fysiotherapie de Posten
De Posten 135
Tel. 053-4771 085

Thuiszorg
Thuiszorg de Posten
De Posten 135
tel. 053-4753 753
Thuiszorg Livio
tel. 0900-9200

Rechtshulp

Een mystery guest op bezoek bij de
wijkraad
Op een woensdag kwam het verzoek bij
de wijkraad binnen van Timo Keuken,
manager van stadsdeel Zuid. Hij wil vrijdag met een mystery guest op bezoek
wilde komen in de Magneet, en of wij
met een afvaardiging de gast wilden ontvangen.
Met de nodige nieuwsgierigheid zaten
we vrijdagmorgen klaar in de Magneet.
De mystery guest kwam niet in een doos
of met een masker op, hij kwam gewoon
binnen wandelen met een pet op, de

Wetswinkel Twente
Wijkcentrum De Magneet,
Hertmebrink 1.
do 19.45 - 21.00 uur.
Tel: 06 33590669

Overige
Humanitas Twente
Oude Bornseweg 85
7556 GW Hengelo(O)
Tel. 074-2437733
Stichting Exploitatie
Hospice Enschede
Het Bijvank 155
Tel: 053 4753040
Fax: 053 4753041
info@hospice-enschede.nl
Dierenartsen Frowijn en
Vermeulen Enschede
Zunabrink 202
Tel: 053 4780520

Colofon

De Brinkpraat verschijnt elke derde hele
week van de maand, in een oplage van
7.500.
Uitgave: Uitgever, hoofdredactie, interviews en advertenties: Bert Bennink, tel.
06 26 90 05 87, info@bbproductions.nl
Vormgeving, interviews en advertenties: 
Jet Broekstra
Interviews en redactie: Marijke Kerkhof

Creatief is op woensdagmiddag van
14:30 uur tot 16:00 uur.
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Gratis Entree. Voor alle kinderen een beker ranja.

Speeltuin ’t Polböske. Beltrumbrink 52b. Tel. 053-4770857
Volg ons op Facebook: Speeltuin Polböske

Kom maar eens kijken...

Kinderfysioteam
Enschede
Locatie Zuid
Belgielaan 75
Tel: 053-4341488

Therapie Centrum Enschede
Fysiotherapie-ostheopathieaccupunctuur
Buurserstraat 216
Tel: 053-4782294
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Fysiotherapie

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Bijvank
B.V. Enschede
Het Bijvank 253
Tel: 053 4761919

Op 28 oktober was het dan zo ver, de
nieuwe bijenstal werd geopend. Omdat
de bijen onrustig kunnen worden was
het niet een publiek gebeuren, maar met
een beperkt aantal genodigden. Er zijn
voorlopig twee imkers die de bijenstal
beheren namelijk Leon Haghuis van de
kinderboerderij en Tonnie Loeverink van
de gemeente.
Wethouder Arjan Kampman verrichtte
de opening met een praatje. Hij noemde
onder andere dat de kinderboerderij op

Brinkpraat
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burgemeester, Onno van Veldhuizen.
Zijn werk is divers. Hij schakelt van veiligheid naar economie en besteedt net
zo gemakkelijk aandacht aan de samenwerking met Duitsland als aan de
Twentse lobby. Toch lijkt hij voor velen
onzichtbaar, als burgemeester. Het is
een geluid dat hem ook wel eens ter ore
komt. “Ik hoor dat af en toe, ja.” Hij kan
er niet zoveel mee. „Ik ben meer iemand
van kleine ontmoetingen. Wat ik graag
en regelmatig doe, is dat ik iemand uitnodig om een dag met me mee te lopen.
Dat kan ook de gewone inwoner zijn,
graag zelfs. Ik doe het op mijn manier.”
Dat bleek dus ook tijdens onze ontmoeting met hem.
Onno was geïnteresseerd in de werkzaamheden van de wijkraad. We hebben

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Frank
Bruins, Jet Broekstra, Marijke Kerkhof
Afhaalpunten wijkkranten:
De Magneet, Bruna, Jumbo, Bibliotheek
Zuid, Speeltuin Tuindorp, SHELL, Ontmoetingspark Zuid
Klachten betreffende verspreiding:
Mail naar: contact@brinkpraat.nl
o.v.v. straat en huisnummer

hem kunnen vertellen met welke projecten we bezig zijn of bezig zijn geweest.
Hij vroeg naar de Magneet en hoe dat
allemaal is gegaan. Wij hebben hem verteld hoeveel werk we hebben verzet om
de magneet open te houden. De burgemeester vindt de Magneet er nu al mooi
uit zien terwijl het nog niet helemaal
klaar is. Als de Magneet helemaal klaar
is hopen we hem en alle wijkbewoners
uit te nodigen.
Rond de Magneet ziet het er nog niet
goed uit, daar gaan we nu mee bezig en
hij wenst ons daar veel succes mee.
We hebben nu 9 wijkraadsleden en 4
wijkbudgetgroepen die allemaal met vier
of meer mensen werken. Wij hebben
Onno kunnen vertellen hoe belangrijk de
wijkbudgetten voor onze wijk zijn. Met
deze wijkbudgetten hebben we al mooie
projecten kunnen realiseren. Al weten
nog niet alle mensen ons te vinden. Wij
zijn nu in de wijk bezig om naar de mensen toe te gaan.
Op Burendag hebben we met een infotent bij de Lintveldebrink gestaan en leuke ideeën opgehaald.
De problemen waar we in onze wijk mee
te maken hebben konden we delen deze
morgen. De onderwerpen die ons bezig
houden waren, RIWB, alcohol, problemen op straat, drugspanden en samenscholingen van groepen mensen die
overlast veroorzaken. Ook de verkeersveiligheid is besproken.
We hebben dit bezoek als belangstellend en positief ervaren en bedanken
Timo en Onno van Veldhuizen voor het
bezoek.
Henk Siekman, Agnes van Baal,
Kitty Veenstra, wijkraad Wesselerbrink

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 4 december 2019
De volgende krant verschijnt op:
donderdag 19 december 2019
Meer informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.wesselerbrink.com

Column over Iekus

Wijkbeheerder Ton Loeverink
Klachtencommissaris (ombudsman): postbus@klachtencommissarisenschede.nl
Tel. 053-4818506

Apotheek Wesselerbrink
Gezondheidscentrum
Wesselerbrink
Wesselernering 60-5
Tel: 053 4760643

Bijenstal De Wesseler geopend

Op woensdag 4 december is er weer een Sinterklaasfeest bij ‘t Polböske. Het is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het begint om 14.30 uur
en om 15.00 uur komt Sinterklaas. Entree is gratis. Wel graag even
inschrijven!
Daarom was het me niet eerder opgevallen
Het leek of ze uit de lucht waren gevallen
Overal waar ik keek rondom me heen
Zag ik een kleine D’LOMUS’ schoorsteen.
Klaar, zei IEKUS, mooi op tijd
Ik moet nu gauw gaan anders zijn ze me weer kwijt
Hij zwaaide nog eens en was plots verdwenen
Verbijsterd stond ik op en strekte mijn benen
Waar was BORIS? Ik riep hem vlug
en samen vonden we de weg terug.
Het werd een beetje warmer, de mist trok op
BORIS sjokte naast me, ik aaide over zijn kop
Hij keek me aan en blafte, wat bedoelde dat gekke beest?
Dachten we hetzelfde, was het toch een droom geweest?
Iekus en Riet

Halloween

Op vrijdag 1 november was er weer een
geweldig Halloweenfeest bij de Magneet. Het plan was om een spookhuis
buiten te maken maar helaas werkte het
weer niet mee. Daarom maar improviseren en binnen in de grote zaal de helft
van het spookhuis gemaakt en de helft

disco. Het was weer
geweldig. Ongeveer
honderd gillende kinderen. De moeders
konden koffie of thee drinken in de algemene ruimte. Ook dit was mogelijk door
de inzet van de vrijwilligers, Alifa, “de
Brink” en de wijkbudgetten.

Donderdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Gratis entree en ranja.
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagmorgen
Woensdagavond
Vrijdagmorgen
Zondagmiddag

19.00 - 19.30 Yoga
volwassenen ontspanning
19.00 - 21.30 Happy Dancers volwassenen linedance
09.30 - 11.30 	Quilty Bees
volwassenen
handwerken 1e woensdag vd maand
19.00 - 22.30 Jambalaya
volwassenen linedance
09.00 - 10.30 Yoga
volwassenen ontspanning
13.00 - 15.00 Sunrise
kinderen
Johan Cruijff Court

Sint Maarten

Wat een drukte op Kinderboerderij De
Wesseler, een enorme grote opkomst dit
jaar. De tocht ging vanaf de Kinderboerderij door het park en de wijk naar De
Posten en weer terug naar de Kinderboerderij met als slot een prijsuitreiking

en voor ieder kind een kleine verrassing
bij het verlaten van het feest, want een
feest was het wel geworden dankzij het
vaste team van de Kinderboerderij en
de vrijwilligers. Sint Maarten 2019. Op
naar 2020!

Wesseler - nering 1B
Geopend van maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
Telefoon: 053-4770025
www.apotheekbroekheurne.nl
Apotheker: Drs. H.M. Slot-van Smeden
Wat is hoesten?
Hoesten is een natuurlijke manier van het lichaam om de luchtwegen schoon te maken. Als u slijm
ophoest verwijdert dat rookdeeltjes, stof en slijm uit uw luchtpijp keel of longen. Wanneer er bij het
hoesten geen slijm vrijkomt, noemen we dit droge of kriebelhoest.

Waardoor komt het hoesten?
Aan de binnenkant van uw longen zit slijmvlies. Als dit geïrriteerd raakt , maakt het extra slijm aan en
moet u hoesten. Oorzaken van prikkeling zijn bijvoorbeeld allergische reacties op pollen, inademen
van sigarettenrook of een ontsteking van de luchtwegen zoals bijvoorbeeld door een verkoudheid.

Wat kunt u aan hoesten doen?
Meestal gaat hoesten na 2-3 weken vanzelf over. Is dit niet het geval, neemt u dan contact op met de
huisarts. Op www.thuisarts.nl is meer informatie te vinden. Overigens zijn er ook bepaalde medicijnen

Thijmsiroop €5,40

die kriebelhoest kunnen veroorzaken. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.
Hoesten is erg vervelend en geeft vaak een geïrriteerd gevoel in de keel. Daarom raden wij vaak een verzachtende hoestsiroop
aan. Ook hebben we verschillende middelen tegen vastzittende hoest en tegen kriebelhoest in ons assortiment. Kom gerust eens
langs voor advies.

Wesseler-nering 1B, 7544 JA Enschede, Drs. H.M. Slot-van Smeden, apotheker,
Geopend van maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur, Tel. 053-4770025, apotheekbroekheurne@ezorg.nl, www.apotheekbroekheurne.nl

KIES EN MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak à 500 gram,
Blauwe bessen bakje à 125 gram,
Frambozen bakje à 125 gram,
Kanzi appels tas à 1 kilo of
Kiwi Sun Gold à 3 stuks

3 VOOR

4

50

JUMBO ROOMBOTER
STROOPWAFELS

LOS GANSOS WIJNEN

2 pakken à 12 stuks

4 HALEN*

2 VOOR

3

00

4 flessen à 750 ml

2 BETALEN

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 6 november t/m di 3 december 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

* 50% korting: Korting wordt aan de kassa verrekend.

