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Dag lieve mensen,
Waar blijft de tijd, heeft u ook dat gevoel dat de tijd steeds sneller gaat? Ik heb dat wel. Maar ja, we 
kunnen daar niets aan doen helaas.
We hebben als wijkraad veel bereikt het afgelopen jaar, denk met name aan de nieuwe invulling van 
de Magneet, die gelukkig voor onze wijk behouden blijft, ook de zonnepanelen op het winkelcentrum 
zijn we trots op. Ook besteden we veel aandacht aan contacten met onze buren. De Posten, Leger 
des Heils, de kinderboerderij, ze komen regelmatig voorbij op onze bijeenkomsten. Veiligheid in de 
wijk, ook contacten met de kerken, verkeersproblemen, drankoverlast enz, we schakelen dan onze 
specialisten in om met ons mee te denken.
2020 wordt een spannend jaar en er zullen wel weer allerlei onderwerpen de revu gaan passeren. 
Wij zijn er klaar voor en ik hoop u ook, zodat we samen een goed jaar tegemoet gaan. Speerpunt van 
ons is het prachtige Wesselerpark. We vragen dan ook aan u om met ons mee te denken om dit een 
mooie invulling te gaan geven. Alle suggesties zijn welkom. Wij denken aan activiteiten. En u?
Langs deze weg willen wij als wijkraad een ieder heel hartelijk bedanken voor het meedenken en 
helpen met onze activiteiten. Zonder uw hulp kunnen we helaas niet, nogmaals heel hartelijk  
bedankt en we hopen ook in 2020 op uw zeer gewaardeerde steun te kunnen rekenen
Tot slot wens ik u allen een goed jaar en spreek ik de hoop uit dat hij datgene brengt wat u ervan 
verwacht. Tot in 2020!

Met vriendelijke groet, 
Henk Siekmans, voorzitter wijkraad Wesselerbrink

Johan Bruinsma geëerd met rode taart Alles-in-één-school De Zuidsprong

Seniorencafé ’t Proathoes in het gezondheidscentrum
Zin in een praatje en een kopje koffie? Kom dan 
eens binnenlopen bij het Seniorencafé in de 
Huiskamer van de Buurt in Gezondheidscentrum 
Wesselerbrink. Iedere dinsdagochtend om 9.30u 
staat de koffie klaar en heten de gastvrouwen u 
hartelijk welkom. 

“We zijn met dit Seniorencafé in 2012 begonnen. 
Daarvoor waren we ook al actief om voor oude-
ren in de wijk meer activiteiten te organiseren. 
We willen graag ‘Betrokken Noabers’ zijn.” vertel-
len gastvrouwen Ineke, Truus en Hanny enthou-
siast. “We zijn er iedere week, ook in de vakan-
ties. Alleen tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn we 
dicht. We hebben ongeveer 10 stamgasten en af 
en toe komen er wat meer mensen. In de winter-
maanden hebben we iedere laatste dinsdag van 
de maand een gastspreker. Dan is het vaak wel 
drukker. We hangen hier en in de flats in de om-
geving posters op met informatie over de thema’s 

en de sprekers.”
Eén van de stamgasten vertelt dat ze het zo ge-
zellig vindt. Lekker bijkletsen. “Maar er mogen wel 
wat meer mensen bij, want doordat we allemaal 
ouder worden en uiteindelijk overlijden, wordt ons 
clubje steeds kleiner.” Een andere stamgast ver-
telt dat ze hier iedere week komt. Ze is al lang 
weduwe en dus alleen. Hier heeft ze contacten 
en is ze even het huis uit. “Ik ga ook altijd mee als 
we ‘Koffie op locatie’ doen.”
Ineke: “Regelmatig gaan we ergens anders koffie 
drinken. Bijvoorbeeld bij Ikea, een restaurant of 
we gaan picknicken. Dat noemen we ‘Koffie op 
locatie’. Deze uitjes worden betaald uit de pot. De 
bezoekers leggen iedere week geld in om dan tij-
dens deze uitjes gefêteerd te worden. “We gaan 
met de auto naar de locatie. Iedereen betaalt dan 
€2 p.p. en zo hebben we een extra leuke och-
tend. De laatste ‘Koffie op locatie’ was op dinsdag 
17 december. We zijn met z’n allen bij de Intratuin 

geweest.” Mocht u, als lezer, zin hebben om een 
keer mee te gaan met de ‘Koffie op locatie’, dan  
bent u van harte welkom. U moet dan wel bijdra-
gen in de kosten en van tevoren doorgeven dat 
u mee wilt gaan. Ze zorgen dan dat er voldoende 
auto’s zijn.
Truus: “Iedereen is bij ons welkom. We hebben 
vrije inloop. Kom eens langs voor een kopje kof-
fie en een praatje. Dat hoeft echt niet elke week, 
maar probeer het eens! De deur is altijd open! 
Er zijn altijd 2 gastvrouwen aanwezig om u wel-
kom te heten. We zijn met 8 gastvrouwen die om 
beurten in het seniorencafé aanwezig zijn.” 
Het Seniorencafé is elke dinsdagochtend van 
9.30-12.00 uur in de Huiskamer in Gezondheids-
centrum Wesselerbrink, Wesseler-Nering 60. 
Aanmelden hoeft niet, loop gewoon eens binnen. 
Op 21 januari 2020 is de volgende gastspreker. 
Het thema is dan: Omgaan met mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel en/of afasie.

Volg ons op Gratis parkeren

Ho! ho! ho!
22 december
is er weer een
Kerstmarkt

zondag 22 december  |  12:00 uur - 17:00 uur

•  40 kerstkraampjes  
met leuke cadeaus

• Gratis inpakservice 
•  Op de foto met de  

kerstman en zijn elfje
•  Het gezellige kerstkoor

Kom genieten van:
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De redactie 
wenst u allen 

Fijne Feestdagen!
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Doke Snijder, 61 jaar, getrouwd en moeder van 3 
volwassen zoons. Komt uit Almelo en wonende aan 
de Stokkumbrink. Sinds 1985 werkzaam in de ver-
pleging, waar zij haar man heeft leren kennen. 
Nadat hun eerste zoon is geboren, wat een jongetje 
bleek te zijn met het downsyndroom en veel verzor-
ging en aandacht nodig had en is ze gestopt met de 
verpleging. Daarna kregen ze nog twee jongens en 
heeft zich toen aangemeld, als contactpersoon van 
de oppascentrale voor gehandicapten, wat goed te 
combineren was met de verzorging van de kinderen.

Toen de jongens eenmaal naar school gingen, is ze 
gestopt met de oppascentrale en werd ze oppas- en 
overblijfmoeder bij de OBS “Het Oosterveld”. Nadat 
deze school haar deuren sloot, heeft ze nog een 
korte periode bij de “Harry Banninkschool” aan het 
Bijvank gewerkt als oppasmoeder, maar met de ver-
anderde schooltijden (tot 14 uur ’s middags) moest 
ze helaas stoppen. Alles bij elkaar heeft ze dit 25 
jaar met veel plezier gedaan. 

Maar wat dan………
In de buurt (Stokkumbrink en omgeving) gingen ge-
sprekken rond betreffende de veiligheid in de buurt. 
Doke en haar man werden gevraagd of zij er niet 
wat voor voelden om hier aan deel te nemen. Na 
enige aarzeling leek het hun wel wat en er werd een 
groep gevormd van vier personen. Uiteindelijk re-
sulteerde dit tot de “Bewonersgroep Stokkumbrink 
en omgeving”.

Wat hebben jullie reeds bereikt?
Wij hebben de buurt benaderd om hun wensen ken-
baar te maken en zich eventueel beschikbaar te 
stellen bij het organiseren van activiteiten.
Bertus Siemerink van Alifa werd benaderd om de 
bewonersgroep te assisteren bij de opstart en ons 
wegwijs te maken met de mogelijkheden en heeft 
ons geïntroduceerd bij de wijkbudgetten en ge-
meente. Aan Alifa hebben we veel te danken, zij 
hebben ons op het goede spoor gezet, met als re-
sultaat, dat wij ons eerste 5-jarig jubileum al achter 
de rug hebben en twee personen zich aangemeld 
hebben om ons team te versterken. 

We organiseren o.a. de Burendag en de Buiten-
speeldag met veel plezier en deze worden ook goed 
bezocht. Met Kerst organiseren we een soort van 
wedstrijd voor de mooist versierde tuin. De winnaar 
van de mooiste tuin krijgt een leuk kerstpakket.

Reeds in maart van ieder jaar beginnen we al met de 
plannen voor de volgende Buren- en Buitenspeel-
dag en eventuele andere activiteiten. Daar gaat veel 
tijd in zitten, want we moeten ook rekening houden 
met weersomstandigheden. Maar tot nu toe lukt het 
ons aardig.

Wat wil je nog bereiken?
De buurtpreventie was een item met een hele moei-
zame start, maar we doen ons best. Mijn grootste 
wens is het aanmelden van vrijwilligers, we doen het 
wel “Samen” want alleen kunnen we het haast niet 
meer af. 

Aldus Doke Snijders 
                                                Liesbeth Luppes

MAG IK U EVEN 
VOORSTELLEN

K u i e r d r o a d

w w w.depostenfysiotherapie.nl

Fysio?

Ik ga naar 
de Posten!

fysiotherapie

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.

Spanje

Dit gedicht schrijf ik in Spanje, 
daar ik mee moest van de Sint.
Blijkbaar ben ik ongehoorzaam
en een zeer ondeugend kind.
Nou, al zeg ik dit dus zelf 
dat klopt gewoonweg niet.
Degene die dat Sint verteld heeft,
is waarschijnlijk Roetveeg Piet.
Dus nu zit ik hier in Spanje,
heb het prima naar mijn zin.
Al die Spaanse lekkernijen
Gaan er zeker bij mij in.
Het zijn heus geen slavendrijvers. 
Het werk is echt niet te zwaar. 
Ik heb zelfs een eigen kamer
en ’s avonds staat de tapas klaar.
Aangezien ik denk te blijven,
oefen ik alvast de taal.
Daarom Feliz Navidad 
y Prospero Año Nuevo allemaal.

Proost van Anna.

Openbare Wijkbijeenkomst Wesselerbrink
Op 14 november was er een openbare wijkbij-
eenkomst in de Magneet. Hier een paar notities 
van deze avond. Er was koffie, thee en taart. Van 
de in totaal negen leden van de wijkraad waren 
er 5 aanwezig. Dit in verband met griep en ande-
re ongemakken. Negen leden in een wijkraad is 
iets om trots op te zijn. Op 19 december wordt de 
Magneet feestelijk heropend. Het terrein tussen de 
Magneet, het Leger des Heils en de Syrisch Ortho-
doxe kerk wordt ondertussen ook aangepakt. In de 
vorige krant kon u hier al iets over lezen. Er komt 
een tuin met speelaanleiding. De jeu de boules- 
en tennisbaan worden opgeknapt. Het basketbal-
veld wordt multifunctioneel en ook het Smileyveld 
wordt mooier en praktischer gemaakt. De Bijen-
stal bij kinderboerderij De Wesseler is geopend 
en Joske gaat met de scholen een lesprogramma 
maken voor de leerlingen. Volgend jaar komen er 
nog 2 nieuwe kasten bij. Net als een voorlichting 
over eetbare paddestoelen, 3 uilenkasten en u 
kunt de schilderijen van de schildersclub kopen 

ter ondersteuning van de Bijenstal. Er wordt ook 
gewerkt aan de biodiversiteit. Het retentiegebied 
tussen de Buursestraat en het Rutbeek wordt on-
derhouden. Aan de gladheid van de vlonder wordt 
iets gedaan. De pomp is uit de vijver gehaald en 
komt in het voorjaar weer terug. Vanaf heden kunt 
u de wijkagent ook vinden op de Magneet, net als 
de gemeente. Op de Lintveldebrink komen andere 
bomen en parkeerplaatsen. Dit in overleg met de 
bewoners. Achter de Emté wordt de ‘schoolzone’ 
verwijderd. Komend jaar wil de wijkraad aandacht 
schenken aan het Wesselerpark. Er wordt gedacht 
aan een groot feest. De wijkraad staat open voor 
ideeën. Er zijn in de wijk problemen met opvoe-
den en schulden. Op de woensdagochtend kunt u 
hiervoor terecht bij de Wijkwijzer op de Magneet. 
De bijeenkomst werd afgesloten met de wijkbud-
getten. Best heel veel dus. Duizelt het u? Kom dan 
gerust eens langs tussen 10 en 12 uur op de Mag-
neet op de woensdagochtend. De wijkraad zit dan 
klaar om al uw vragen te beantwoorden. 

Weihnachtsstol 
600 gram van
€ 8.20 voor € 5.95

Half om half 
rollade kilo van 
€ 16.90 voor 
€ 13.98

Belegen Subliem 
kilo van € 13.60 
voor € 10.90

Een Juweel van een Makreel 
voor maar € 2.50

U vindt de VERSGROEP van Zuid natuurlijk in:

Uw VERSGROEP van Zuid
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EnschedeZuid
nieuws voor heel

Ketting

Er zijn van die weken in de zorg dat het er op lijkt dat ons meer mensen ontno-
men worden dan anders. Je komt er al tijden achter de voordeur en de dagen 
rijgen zich als een ketting van gelijke kralen aaneen als er dan opeens een 
verandering optreedt.
Het is vaak een wankel evenwicht. Als er dan veranderingen intreden, is dat 
voor iedereen even schakelen. Niet even een pas op de plaats maar hande-
len, en daar zijn we goed in in ons team. Er moet van alles geregeld en aan-
gevraagd, zodat we goede warme intensieve zorg kunnen verlenen in deze 
laatste fase. We bestellen bedden, tafeltjes, postoelen en al wat nodig is om de 
cliënt zo goed mogelijk te verzorgen. We veranderen woonkamers in ruimtes 
waar geleefd en gestorven kan worden. Voor de bewoners van het huis is het 
opeens menens. Vol verbazing zien zij het hele mechanisme op volle toeren 
draaien.
Er is een instantie die de levering van de benodigdheden zo snel mogelijk re-
gelt, er zijn vrijwilligers die ervoor zorgen dat een zieke ‘s nachts niet alleen is 
en zich veilig en geborgen voelt. Een ketting van zorgverleners rijgt zich aan-
een om de laatste fase zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Maar in de eerste plaats is er toch de zorgvrager en zijn naaste familie. Waar-
dig is het enige juiste woord dat ik kan bedenken voor de manier waarop gene-
raties lang al mensen elkaar ondersteunen in dit laatste deel van het leven. De 
een kan zijn emoties goed tonen, de ander worstelt, ziet het allemaal gebeuren 
maar kan het nog geen plek geven. Daar ligt ons werk. Daar proberen we er te 
zijn voor de patiënt en voor zijn familie. Er is een generatie, die na 50 en soms 
60 jaar huwelijk afscheid van elkaar moet nemen. Dit kun je niet “regelen”, daar 
is geen script voor. Ieder doet dit op zijn eigen manier. Als dan het onvermijde-
lijke is gebeurd, proberen we met familie de kamer weer te herstellen. Hulpmid-
delen worden weer opgehaald, meubels op de plaats gezet.
Maar dat ene dat kunnen we niet herstellen. We proberen nog een tijdje mee 
te kijken met de achtergeblevene of zij of hij in staat is de draad weer op te 
pakken. Als dit moeizaam gaat, zetten we de volgende ketting van zorg in. 
Maaltijden, soos, en andere ondersteuning om het dragelijk te maken.
De kralen van deze ketting zullen minder glanzen maar het wordt wel weer 
“goed”.

Plien

Gewoon
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Nieuwe winkel: 
Benjamin Bedankjes

De Nieuwe Magneet - 
Wijkcentrum Zuid

Frank Roeloffzen neemt afscheid

Eén minuut gratis winkelen bij de 
Jumbo

Johan Bruinsma ontvangt de 
rode taartEind van dit jaar neemt Winkelcentrum 

Zuid afscheid van centrummanager 
Frank Roeloffzen. Nu de verbouwing 
klaar is, vindt hij het tijd voor andere 
projecten. Frank is de zoon van Frans 
en de kleinzoon van de heer Roeloffzen 
die in de jaren zestig een stomerij had 
in het winkelcentrum. Op de plek waar 
nu Vishandel Je Maatje zit. Toen Je 
Maatje jaren geleden ging verbouwen, 
kwamen de oude logo’s van de stome-
rij weer te voorschijn. Frank is net geen 
vijf jaar centrummanager geweest. Hij 
is geboren in Hengelo waar hij een jaar 
heeft gewoond. Sindsdien woont hij in 
Enschede. Hij gaat hier nooit meer weg 
omdat ‘alles wat een mens nodig heeft 
hier te vinden is’.

Frank heeft werktuigbouwkunde en be-
drijfskunde gestudeerd. Hij is freelancer, 
samen met zijn broer in vastgoedbeheer 
en de laatste jaren dus actief als cen-
trummanager. Op de vraag waarop hij 
trots is komt vlot het antwoord: de sa-
menwerking met de mensen in de wijk, 
de winkeliers en de wijkraad. De leuk-
ste contacten waren die waar partijen 
uit de wijk betrokken waren. Hij noemt 
de werkgroep zonnepanelen voor de 
fontein, winkeliers-overleggen, het peri-
odieke overleg keurmerk veilig onderne-
men of de overleggen met de gemeente 
en wijkraad. Hij geeft aan “Hier ontston-
den de mooiste dingen!”. Hij is ook trots 
op het behalen van de 3e en 4e KVO-
ster. In samenwerking met Henk Jan 
van Holst is het winkelcentrum een stuk 
veiliger geworden. En een 7,9 voor bes-
te winkelcentrum van Enschede afgelo-
pen zomer is ook iets waar hij erg trots 
op is. Net als op het feit dat de verbou-
wing goed doorstaan is en er nu meer 
mensen naar het winkelcentrum komen 
dan vòòr de verbouwing. Door metin-
gen weet hij dat 90% van de bewoners 
in Zuid twee keer in de week naar het 
winkelcentrum komt. “Enschede weet 
Winkelcentrum Zuid weer goed te vin-
den. We staan weer stevig op de kaart”

Frank gaat zich nu richten op de andere 
projecten waar hij mee bezig is, maar we 
zien hem vast nog wel eens. Binnenkort 
zal de nieuwe centrummanager bekend 
worden gemaakt zodra we nieuws heb-
ben zullen we Franks opvolger graag 
aan u voorstellen in deze krant.

Tijdens het heropeningsfeest van 
Winkelcentrum Enschede Zuid kon-
den bezoekers kans maken op “1 
minuut gratis winkelen bij Jumbo”.  
De prijs werd gewonnen door Mar-
leen Vos. Ze scoorde maar liefst 
producten ter waarde van € 456. 

Hoe ben je te werk gegaan? Mar-
leen: “We komen regelmatig bij 
Jumbo, dus hebben we van te voren 
de beste route uitgestippeld. We wil-
den natuurlijk zoveel mogelijk pro-
ducten in de winkelwagen leggen. 
Je moet blijven lopen, maar kijkt na-
tuurlijk wel goed wat je wel of niet in 
de winkelwagen legt”. Een camera-
ploeg liep mee om deze happening 
vast te leggen. 

Heeft het uiteindelijk opgeleverd wat 
ze had verwacht? “Nou en of, ik heb 
meer binnengehaald dan ik had ver-
wacht. Inmiddels hebben we ook al 
aardig van de chocolaatjes genoten. 
Het was een hele mooie ervaring, 
de tijd vloog om. Nogmaals heel erg 
bedankt!”. 
Heb je nog tips voor iemand die 1 
minuut gratis mag winkelen? Mar-
leen: “Niet te hebberig zijn, weten 
wat je wilt en vooral blijven lopen, 
haha”. 
Harold Klaver, bedrijfsleider van 
de Jumbo zegt met een knipoog: 
“Ze heeft er goed over nagedacht, 
fijn dat weer een klant ons met een 
glimlach verlaat”.

Op 4 december jl ontving Johan 
Bruinsma de rode taart namens de 
PvdA Enschede. Johan is wijkfoto-
graaf in Enschede Zuid. Hij maakt 
prachtige foto’s van allerlei activitei-
ten zoals de VIVA, Scoren in de Wijk 
etcetera. Hij deelt de foto’s graag 
met iedereen. Ook in andere stads-
delen is Johan te vinden. Niets is 
hem te veel. 
Johan was naar wijkcentrum de 
Magneet gelokt om een foto te ko-
men maken van een mystery guest. 
Hij was dan ook zeer verrast dat 
ondergetekende de mystery guest 
bleek te zijn van wie hij een rode 
taart in ontvangst mocht nemen. We 
hebben hem met een mooie groep 
mensen in het zonnetje gezet. Want 
zonder vrijwilligers in onze stad zijn 
we nergens. Bedankt Johan!

Sinds 9 november 2019 is winkel 
Benjamin Bedankjes open in Win-
kelcentrum Enschede Zuid. Fadi 
Korkis laat trots zijn winkel zien. 
In de toonbanken liggen allerlei 
soorten baklava, gebak, snoep 
en noten. Fadi: “Wij verkopen Sy-
rische baklava. Wij spreken het 
ook anders uit. Het klinkt meer 
als baklawa. In Aleppo is baklawa 
uitgevonden. Andere landen heb-
ben het van ons overgenomen. 
Syrische baklawa is minder zoet 
dan bijvoorbeeld Turkse baklava. 
Bij ons zit er geen siroop of suiker 
overheen.”
In de winkel staan tafeltjes waar 
je een kopje koffie of thee met iets 
lekkers kunt nuttigen. Fadi: “We 
krijgen ook nog tafeltjes en stoe-
len voor buiten. Een soort terras, 
maar het is nu nog te koud.”
Hoe zijn jullie met deze winkel be-
gonnen? Fadi: “Mijn broer en ik en 
onze gezinnen zijn 5 jaar geleden 
uit Syrië naar Nederland geko-
men. Ik studeerde ICT, maar vond 
het door de taal toch te moeilijk. 
Ik wilde liever mijn eigen zaak be-
ginnen. Mijn broer en ik hebben 
toen ‘Benjamin Bedankjes’ over-

genomen en uitgebreid met een 
winkel en Syrische etenswaren. 
We verkopen ook allerlei beeldjes 
en symbolen voor bijvoorbeeld 
Doopsels en Eerste Communie-
feesten. Mijn schoonzus Sana 
Moshi en ik staan hier samen in 
de winkel.” 
Weten mensen jullie al te vinden? 
“Ja, dat gaat best goed. Hier in 
Enschede Zuid is een grote ge-
meenschap van Suryoye. Daar-
om hebben we de winkel ook hier 
geopend. Maar we verkopen ook 
veel via Facebook en Instagram. 
Als Syrische mensen gaan trou-
wen, komen er wel 400 mensen 
op de bruiloft. Dan hebben ze 
wel 20 kilo baklawa nodig. Die 
bestellen ze dan bij ons. Dus wij 
sturen onze producten door heel 
Nederland en ook naar Duitsland 
en België. Maar we versturen niet 
alleen baklawa. We maken ook 
kerstpakketten. Die kan men ook 
bestellen.” 
Meer informatie: www.facebook.
com/benjaminbedankje of loop 
eens binnen (Wesseler-Nering 
20). Fadi en Sana heten u van 
harte welkom!

De Magneet is verbouwd. Het multifunctionele wijkcentrum 
is de plek waarin de buurt, gemeente en andere organisa-
ties samenkomen en werken aan vraagstukken in de wijk. 

Ook voor sociale contacten en ontspanning kunt u terecht 
in De Magneet. Met o.a. organisaties als de Brink en Alifa 
heeft De Magneet een breed aanbod van activiteiten. Denk 
daarbij aan biljarten, dansen, bingo, kaarten of activiteiten 
voor de jeugd. 

U kunt aan de Hertmebrink 1 onder andere terecht voor:
- Verschillende buurtactiviteiten voor alle leeftijden
-  De Wijkwijzer en Wijkteams Wesselerbrink - kijk op wijk-

teamsenschede.nl voor de spreekuren en inlooptijden
- Wijkraad Wesselerbrink en redactie van de wijkkrant
- De Wijkagent 
- Stadsdeelmanagement en -beheer

Begin volgend jaar gaat ook woningcorporatie Domijn zich 
vestigen in De Magneet. Het Servicecentrum Zuid aan de 
Wesselerbrinklaan is vanaf heden gesloten.

Als buurtbewoner eten bij 
de Posten

Nieuwjaarsborrel Enschede 
Zuid op dinsdag 7 januari 2020

Wij lazen op de facebookpagina van 
Restaurant de Brink van de Posten 
dat er op 27 november een wildproe-
verij werd georganiseerd. Nou daar 
hebben we ons voor opgegeven en 
daar hebben we geen spijt van! 
We begonnen met een heerlijke wild-
bouillon gevolgd door de heerlijkste 
hapjes, zoals een wildbonbon en 
lolly van gevogelte. Voor het hoofd-
gerecht konden we kiezen uit drie 
verschillende bereidingen van hert: 
hertenbiefstuk, Veluwse wildstoof of 
hertensukade. Tot slot volgden nog 
tiramisu en een heerlijk kopje koffie.

Tussen de gangen door was er uit-
leg van een jager, die daarnaast ook 
jachttonen aan ons liet horen.
Naast de bewoners van de Posten 

waren er ook wijkbewoners die ge-
noten van deze lekkernijen en ge-
zelligheid. Het is toch geweldig dat 
ook wijkbewoners kunnen eten voor 
een redelijk bedrag in het restaurant 
van de Posten. De kosten waren na-
melijk € 6.95 p.p. en dat voor zo’n 
culinair hoogstandje. Koks, perso-
neel van restaurant De Brink be-
dankt, het was grote klasse!

Agnes van Baal en Kitty Veenstra
Wijkraad Wesselerbrink

Vanaf januari 2020 kunt u elke 
maand in deze krant het menu van 
restaurant De Brink bij De Posten 
lezen. Bent u nu alvast benieuwd, 
kijk dan even op de website: www.
deposten.nl/weekmenu-de-brink

Op dinsdag 7 januari zijn alle bewoners van harte uitgenodigd 
om een drankje te komen drinken en een hapje te eten op 
de nieuwjaarsborrel van de gemeente. De bijeenkomst is van 
16.30 tot 18.30 uur op De Magneet aan de Hertmebrink 1.
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Dat de bewoners van Erve Leppink zich 
niet laten weerhouden door het herfst-
weer was vorige week weer volop zicht-
baar toen een mooie kolonne aan rol-
stoelgebruikers zich door het roodbruin 
gekleurde landschap achter de Helmer-
hoek verplaatste.
Dankzij de enthousiaste inzet van vrij-
willigers van IVN kunnen we met Groen 
Verbindt iedere maand met de bewoners 
op pad. Samen genieten van de natuur, 
de wind door je haren, even een frisse 
neus, een gezellig kletspraatje en als 

afsluiting een lekker kopje koffie met pe-
pernoten in de huiskamer van de boer-
derij op Erve Leppink, waar het altijd 
gezellig is. 
Volgende maand gaan we weer…
Groen Verbindt organiseert diverse acti-
viteiten voor de bewoners van Erve Lep-
pink. Naast de wandelingen, zijn er op 
de huiskamers van de ouderen, maan-
delijkse ontmoetingsmiddagen rondom 
natuurbeleving en zoeken we elkaar 
iedere vrijdag op voor een kopje koffie, 
een praatje en een wandelingetje langs 
de dieren en de moestuin op ons prach-
tige erf.
Jong en oud genieten zo van elkaar én 
van het prachtige groen rondom onze 
wijk.
Vrijwilliger worden? 
Kijk op www.groen-verbindt.nl

Er zijn weer heel veel kerstbomen 
verkocht dit jaar op Het Helmgras. 
Niet alleen aan mensen uit Zuid 
maar ook passanten die het bord 
zien staan aan de weg weten de 
plek te vinden. Als ik op bezoek ben 
bij Het Helmgras is het bitter koud. 
Het kan ook zijn dat ik niet gewend 
ben om in december buiten koffie 
te drinken. De deelnemers van Het 
Helmgras gaan zo langzaamaan 
richting het einde van het jaar. Ze 
zijn dus bezig met de kerstboomver-
koop. Alle gereedschap wordt weer 
gecontroleerd en de toonzaal is 

weer helemaal mooi ingericht. Tus-
sen 24 december en 6 januari is 
Het Helmgras gesloten. 
U kunt natuurlijk wel terecht in het 
kapelletje voor uw eigen eindejaars-
overdenkingen. Als u de krant leest 
kunt u nog net terecht voor wat mooie 
kaarsen. U kunt de prachtige kerst-
stal bewonderen (in de toonzaal) of 
u kunt nog een zak brandhout kopen 
voor in de vuurkorf. Tijdens de wel-
verdiende periode dat ze gesloten 
zijn, is er tijd voor de deelnemers 
van Het Helmgras. Ze gaan geza-
menlijk oliebollen eten en ook zijn 
er kerstpaketten voor bestuur, per-
soneel en deelnemers. Vanaf deze 
plek wil iedereen van Het Helmgras 
u fijne feestdagen wensen!
U vindt ‘t Helmgras aan de Ronde-
maatweg 75. Voor meer informatie: 
kunt u bellen met 053-4781505 of 
mailen met hethelmgras@hetnet.nl

’t Helmgras, wist u dat...

De Posten op zoek naar vrijwilligers 
voor de damesdagbestedingsgroep

Winterwandeling bewoners 
Erve Leppink

Leger des Heils – KERST-INN 2019

De Posten biedt 5 dagen in de week 
dagbesteding aan. Deze activiteiten 
vinden plaats in Restaurant De Brink 
van de Posten. De Posten is voor de da-
mesgroep op dinsdag op zoek naar en-
thousiaste en creatieve vrijwilligers die 
de activiteitenbegeleiders van 10.00-
14.00 uur kunnen ondersteunen bij het 
uitvoeren van de dagbestedingsactivi-
teiten. Ook assisteren de vrijwilligers bij 
het schenken van koffie/thee en helpen 
zij bij het uitserveren van de maaltijden.  
Voor meer informatie en aanmelden 
kun je contact opnemen met Frieda van 
de Meij of Anne Wilderink, coördinato-
ren Vrijwilligerswerk, telefoon 053-4753 
753, e-mail: fvandermeij@deposten.
nl, awilderink@deposten.nl. Liever een 
andere vrijwilligersfunctie of liever een 
andere dag/dagdeel? Ook dan komt de 
Posten graag met je in gesprek.
Ben je benieuwd naar de functie van 
vrijwilliger bij de dagbesteding? Lees 
dan het verhaal van vrijwilligster Henny 
Kuiper: “Voordat ik met pensioen ging, 
heb ik jaren bij de Posten gewerkt. Eerst 
als invalschoonmaakkracht en later als 
afdelingsassistent, huiskamerassistent 
en administratief ondersteuner op één 
van de gesloten afdelingen. Al heel snel 

na mijn pensioen merkte ik dat alleen 
thuiszitten niks voor mij is. Ik miste zo-
wel mijn collega’s als de bewoners. Na-
tuurlijk wist ik dat vrijwilligers hard nodig 
zijn, dus meldde ik me snel aan als vrij-
williger. Ik vind het heel fijn om iets voor 
anderen te kunnen betekenen. Daar 
word ik zelf ook blij en gelukkig van. Dus 
sindsdien help ik elke donderdag bij één 
van de dagbestedingsgroepen voor da-
mes. Wat ik dan doe, varieert per keer. 
Vanochtend ging de groep ontbijten in 
Restaurant de Brink en heb ik daarbij 
geassisteerd. En tussen de middag heb 
ik geholpen met het uitserveren en afrui-
men bij de warme maaltijd. Ook speel ik 
vaak een spelletje met de deelnemers. 
Een andere keer doen we braintrainer, 
dat is een soort geheugenspel op de 
computer met allerlei verschillende op-
drachten. Of Bingo: wist je dat er voor 
mensen met dementie een aangepaste 
bingo is, met plaatjes? Dat is ook popu-
lair. En ik ga geregeld met een bewo-
ner een boodschap doen bij de Action 
of naar de markt. Eigenlijk zouden we 
voor elke dagbestedingsgroep twee vrij-
willigers moeten hebben die de activitei-
tenbegeleider kunnen ondersteunen.”

Leger des Heils korps Enschede organiseert op woensdag 25 decem-
ber (eerste kerstdag) voor volwassenen en kinderen een gezellige 
Kerst-Inn met o.a. koffie/thee met wat lekkers, gezelligheid, spelletjes, 
een lunch, kerstliederen zingen, en een korte kerstgedachte. Adres: 
Zenderenbrink 2. Inloop tussen 11.00 en 15.00 uur. U/jij bent van har-
te welkom. Opgave is niet nodig. Voor meer info: korps.enschede@
legerdesheils.nl of 053-4781468.

Stabilo 
Viltstiften
24 stuks assorti

Zolang de voorraad strekt, 
en alleen bij Bruna Enschede Zuid.

Wat doe jij met je tijd?

9.99
14.99

Volg ons op Gratis parkeren

Ho! ho! ho!
22 december
is er weer een
Kerstmarkt

zondag 22 december  |  12:00 uur - 17:00 uur

•  40 kerstkraampjes  
met leuke cadeaus

• Gratis inpakservice 
•  Op de foto met de  

kerstman en zijn elfje
•  Het gezellige kerstkoor

Kom genieten van:

Alle mensen van 
het Helmgras wensen u hele 

fijne feestdagen!
Bedankt voor het 

afgelopen jaar!

www.columbusjunior.nl of 088 - 234 74 00
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van WEB tot DRUK van IDD tot UITVOERING

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

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

En als je wilt ook nog eens de persoonlijke klantenservice.

R  Uitstekende kwaliteit                     R  Voordelig                             R  Persoonlijk

+31 (0)53 - 4329132   |   info@vandedrukkerij.nl   |   www.vandedrukkerij.nl
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im Verantwoord 1-2 kilo per 

week afvallen

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

Herfstactie!
Gratis intake t.w.v. 

€25,00
 (geldig t/m 31 december 

2019)
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 Â Afslanken met intensieve 
begeleiding. 

 Â Geen honger, maar een fitter 
gevoel. 

 Â Ondersteuning met uniek 
voedingssupplement. 

 Â Eenvoudige recepten toepasbaar 
binnen iedere  thuissituatie.

Een methode die goed vol te houden is en een 
verbluffend resultaat biedt.

Ik woon in Hengelo en kom daarom op 
de fiets naar mijn werk. Milan zie ik bij-
na dagelijks. Soms bij het voetbalveld 
bij de Performance Factory en ook ge-
regeld bij het Jongeren Informatie Punt 
van Alifa. Deze zit sinds de zomer aan 
De Heurne, middenin het centrum. We 
spelen dan een potje tafelvoetbal, voor 
de ontspanning. Gewoon om dat dat 
leuk is. Milan komt echter niet alleen 
bij ons voor een spelletje. Hij is heel 
serieus om een baan te vinden. Milan 
vertelde me een paar maanden terug 
dat hij na twee afgebroken opleidingen 
voorlopig niet meer welkom is op het 
ROC van Twente. Zijn ouders zijn ge-
scheiden, het is thuis niet altijd fijn. Hij 
wil graag geld verdienen en wil daarom 
zo snel mogelijk een 
baantje. Als jongeren-
werker wil ik graag jon-
geren vooruit helpen. 
Milan is zo’n jongere 
die een steuntje in de 
rug nodig heeft, hij kan 
wat hulp gebruiken. 
Samen maken we zijn 
CV, want zonder dat 
digitale papiertje kom 
je nergens. We benaderen een aantal 
bedrijven en prompt mag hij de week 
daarna op gesprek komen. Ook dat 
bereiden we samen goed voor. Welke 
vragen kan hij krijgen en wat wil hij zelf 
van het bedrijf weten? We bespreken 
dat werk ook zeker plezier moet geven, 
anders hou je het niet vol. Zeker in het 
geval van Milan is het belangrijk dat hij 
vanuit het bedrijf ook de juiste bege-
leiding krijgt en op een goede manier 
wordt gecoacht. Hoe zijn gevoel bij het 
gesprek is vind ik doorslaggevend. He-

laas blijkt diezelfde week dat de vaca-
ture inmiddels is opgevuld met iemand 
die al ervaring had. Milan en ik kijken 
daarom verder. We merken aan ons-
zelf dat we wat kritischer worden naar-
mate de tijd verstrijkt. Dat komt ook 
omdat we samen op zoek zijn gegaan 
naar de talenten van Milan. Nou ja, 
zoeken… het talent is er al, het moet 
soms alleen nog ontdekt worden. Milan 
is een sociale jongen en wil graag wat 
met zijn handen doen. Hij is vakken-
vuller geweest, tot zover zijn ervaring. 
Maar hij weet dat hij blij wordt van din-
gen repareren. Op mijn beurt bespreek 
ik met collega Pascal de mogelijkhe-
den bij Bike Works. Dat is een fiets-
werkplaats van Alifa in de Performance 

Factory waar jongeren 
fietsen leren repareren in 
teamverband. Pascal be-
geleidt ze en probeert ze 
zo op weg te helpen naar 
een baan. Misschien is 
dat ook iets voor Milan… 
De volgende dag app ik 
Milan om te vragen of hij 
een keer met mij op be-
zoek gaat bij Bike Works. 

Dat ziet hij wel zitten. 

Een maand later fiets ik weer naar mijn 
werk bij Alifa, voor de zoveelste keer 
die week gaat mijn ketting eraf. Ik be-
sluit naar Bike works te gaan en vraag 
Milan om mijn fiets te repareren. Terwijl 
we kletsen over onze potjes tafelvoet-
bal, maakt hij mijn fiets. Binnen een 
kwartier sta ik weer buiten en fiets ik 
voldaan terug naar huis. 

Leroy, jongerenwerker bij Alifa

Via deze weg wil ik mij even voor-
stellen. Ik ben Patricia Lems, 48 jaar 
jong en woonachtig in Glanerbrug.
Hoewel ik als moeder van drie kin-
deren best druk ben, kon ik het niet 
laten om mij in 2013 aan te melden 
als vrijwilliger bij het Leger des Heils. 
En wat een zegen was dit voor mij. 
Als vrijwillige receptioniste/telefoniste 
mocht ik bij Huis en Haard Leliestraat  
te Enschede beginnen.
In 2016 kreeg ik aldaar een partici-
patiebaan aangeboden. Dit greep ik 
met beide handen aan.

Mijn taken als receptioniste/ telefonis-
te werden steeds verder uitgebreid. 
Zo ontstond o.a. de wijkactiviteit “Sa-
men eten in de Laares”, iedere laat-
ste donderdag van de maand mogen 
wijkbewoners zich bij mij aanmelden 
en voor een klein bedrag mee-eten 
in de woonkamer van Huis en Haard 
Leliestraat. Doordat ik vanuit mijn 
functie steeds meer betrokken raakte 
bij de wijk en haar activiteiten, werd 
ik het aanspreekpunt voor wijkbewo-
ners. Ze weten mij te vinden bij leuke 
dingen, maar ook wanneer er minder 
leuke dingen spelen betreffende de 
doelgroep. De “Bruggenbouwer”. Het 
verbinden van mensen is wat ik doe; 
door een luisterend oor te bieden, 
door uitleg te geven en aan te sluiten 

bij wijkactiviteiten 
met deelnemers,  
personeel en vrij-
willigers probeer 
ik die bruggen te 
slaan. In de hoop op wederzijds be-
grip en respect.
U zult wel denken… leuk… maar dit 
is Enschede Zuid. Sinds januari 2019 
heb ik een vast contract bij Het Leger 
des Heils. En sinds september ben ik 
ook werkzaam bij Huis en Haard Het 
Bijvank als coördinator wijkactivitei-
ten. Ook in uw wijk wil ik graag die 
“Bruggenbouwer” zijn. 
Wat kan ik voor u doen? Het luiste-
rend oor zijn? Onrust weg kunnen 
nemen?
Begrip tonen? JA! Dat zou ik voor u 
kunnen betekenen.
Weet mij te vinden bij klachten maar 
ook voor de leuke dingen! Op een 
laagdrempelige wijze, kom binnen 
voor een kop koffie, wil ik uw verhaal/ 
klacht aanhoren. Bellen mag ook! 
Mailen kan ook!
Samen te werk gaan, als wijkbe-
woners en als goede buren in deze 
mooie wijk Wesselerbrink.
Together we are one!
Groetjes, Patricia Lems, Coördinator 
wijkactiviteiten Leger des Heils, patri-
cia.lems@legerdesheils.nl
Tel.nr.: 06-31000612

Column: Wijkverhalen

Hallo wijkbewoners van 
Enschede Zuid

Thuis@ Ontmoetingspark 
Enschede Zuid

“Ik ben te slim voor mijn gedrag. Ik verveel me op school en ze weten op school 
niet wat ze met me aan moeten.” Een ander: “Ik was vroeger te agressief en ik 
had gedragsproblemen. Hierdoor werd ik bijna van school gestuurd.”

De 16 kinderen zitten in groepjes van vier aan tafel. Iedereen heeft net een bord 
noedels met saus gekregen. De kroepoek wordt doorgegeven. “Mag ik van u 
even de waterkan?” Verbluft door de openhartigheid van de kinderen schenk ik 
vier smileybekers vol met water. Vandaag eet uw verslaggever namelijk mee met 
de kinderen van Thuis@ Enschede Zuid op het Ontmoetingspark. Het gesprek 
gaat intussen gewoon door: “Ik heb ook gedragsproblemen. Oh ja, ik heb ook 
nog ADHD.” Een ander vult aan: “Ik zit op het VSO (voortgezet speciaal onder-
wijs). In de eerste.” Hun tafelgenoot eet stilletjes haar bord leeg. Ze luistert en 
neemt nog wat extra kroepoek. Zij komt hier al heel lang. “Elke dag na school. 
Ik vind het leuk. Als ik aankom, geef ik eerst mijn sleutel en mobiele telefoon af. 
Daarna ga ik buiten voetballen. Soms doen we binnen spelletjes. Dan gaan we 
eten en dan mag ik nog even spelen.” 
Dan ineens: “Martijn, sorry dat ik stoor, maar dit is echt belangrijk. Ik wil zo mijn 
excuses aanbieden voor het vechten.” Een duim wordt opgestoken en we eten 
vrolijk verder.

Het toetje wordt in de bestuurskamer gegeten. Enkele kinderen slurpen heel 
stoer hun vla op. Anderen eten het juist secuur met een lepel. Tja en dan de 
afwas… wie gaat dat doen? Niemand wil en iedereen vindt dat iemand anders 
aan de beurt is. Chaos en herrie, maar uiteindelijk steken een paar kinderen een 
vinger op om te helpen. Juist ook diegenen die een paar uur daarvoor niet mee 
wilden werken en met zichzelf in de clinch lagen. Maar wat aandacht en tijd later 
voelen ze zich gehoord, snappen ze hoe het werkt en willen ze ook hun steentje 
bijdragen.
Enkele kinderen gaan buiten voetballen. De rest gaat opruimen. Een meisje eet 
haar derde portie eten nog op en ja dan is het wel heel verleidelijk om met de 
spuitfles schoonmaakmiddel niet alleen de tafel in te spuiten… maar het loopt 
goed af. 

Terwijl de kinderen buiten voetballen, praat uw verslaggever nog even met één 
van de kinderen. Zij komt sinds kort twee keer per week. Ze is verlegen, maar 
wil graag mijn vragen beantwoorden. Haar ogen gloeien van trots. “Ik vind het 
heel leuk. Soms ga ik kleuren en soms ga ik voetballen. We gaan ook naar het 
speeltuintje. Ik ken nog niet alle kinderen, maar dat geeft niet.” 
Gaan jullie ook wel eens ergens heen? “Ja, naar de winkel of naar iemand zijn 
huis. We zijn ook naar de kinderboerderij geweest. Maar ik was bang voor de 
kippen. Ze hebben me al eens gepikt!”
Wat is het leukste dat je hier hebt gedaan? “Vandaag!! We hebben jachtseizoen 
gespeeld. Eén groepje gaat ergens heen. Het andere groepje krijgt dan af en 
toe onze locatie en dan moeten ze ons zoeken. De tweede ronde hebben wij 
gewonnen, de eerste ronde het andere groepje.”

De kantine van v.v. Victoria ’28, waar Ontmoetingspark Enschede Zuid is ge-
vestigd, loopt langzaam vol met voetballers van alle leeftijden. De kinderen van 
Thuis@ bewegen hier gewoon tussendoor. Ze kijken bij het biljarten, ruimen de 
kleurstiften op en verzamelen de voetballen. Langzaamaan gaan alle kinderen 
naar huis. Sommigen worden opgehaald, anderen fietsen zelf naar huis en weer 
anderen gaan naar de voetbaltraining. De middag bij Thuis@ zit er weer op. Ze 
hebben gespeeld, gegeten en gelachen. Bovenal hebben ze aandacht gehad 
van elkaar én van Martijn en Naomi, die de groep begeleiden. Martijn Koop (ont-
moetingsclustermanager): “Het is zo mooi om die kinderen het gevoel te geven 
dat ze wél iets kunnen en er mogen zijn. Eerlijk zijn en openhartig, daar gaat het 
om.” “Echt contact. Leren verantwoordelijk te zijn voor jezelf”, vult Naomi tot slot 
aan. Meer informatie: www.ontmoetingsclusters.nl/thuis

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

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

en een extra oogje in het zeil is 
altijd handig.

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

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

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

Trotse bewoonster van Stroinkslanden Jenny Schonewille
“Je maatschappelijk inzetten is heel gewoon’’!ad
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Stroinkshuis
Het Stroink 64, 7542 GT Enschede
Telefoon: 053 – 4757460
info@stroinkshuis.nl

Zelf uw ruimte online reserveren bij de wijkvoorzieningen!
Wist u al dat u via de web-
site Prismare, Stroinkshuis 
en Lumen nu de beschik-
baarheid van een ruimte di-
rect kunt controleren? Is de 
ruimte beschikbaar op het 
door u gewenste tijdstip? 
Leg deze dan gelijk vast! 
U ontvangt dan van ons 
meteen een bevestiging!
Of  het nu gaat om een 
vergadering, symposium 
of  bedrijfsuitje, als profes-
sionele organisatie bent 
u altijd op zoek naar dat 
‘beetje meer’. Prismare, 
Stroinkshuis en Lumen zijn 
bijzondere multifunctionele 
accommodaties op verschil-
lende locaties in Enschede. 
De wijkvoorzieningen bieden 
legio mogelijkheden voor uw 
zakelijke bijeenkomst. Van 
vergaderingen voor kleine 
groepen tot symposia tot 
tachtig personen. Kijk op 
Prismare.nl, Stroinkshuis.
nl of  Lumen.nl voor meer 
informatie en de mogelijk-
heden over reserveringen!

Tijdens de kerstvakantie hanteren we aangepaste openingstijden;
we zijn gesloten van zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020.
We wensen iedereen fijne feestdagen tot ziens in 2020!
Team Stroinkshuis
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Reset jezelf: word gelukkig, 
eet lekker en val af
Hoe zou het voor je zijn als je 
gewoon zeker weet dat je goed 
voor jezelf en je lichaam zorgt? 
Dat de weegschaalcijfers niet 
bepalen hoe jij je voelt?

Waarom mij als persoonlijke 
coach?
• Met een stok achter de deur 

gaat het makkelijker
• Je bent gevoelig voor de 

stemming van anderen -> er 
zijn andere manieren om je 
beter te voelen dan veel te 
gaan eten. 

• Door lekker en gezond te eten 
pak jij de balans

Reset nu je energiebalans. 

Frisse start in het nieuwe jaar
Met gewone voeding en ge-
bruik makend van je onbewuste  
werk je zelf aan een gezonder 
en fitter leven.
 
Lekker eten en afvallen gaan sa-
men. Jouw geluk zit van binnen. 
 
Meer weten?

Boekelose Stoomblekerij 172
www.jessicavanraalte.nl

Bel mij nu
(06) 22 85 31 92

Vanaf donderdag 31 oktober 2019 is KunstNon-
Stop.nl online, een volledig vernieuwde website 
met daarop de zeer complete Beeldende Kun-
stagenda van Enschede (e.o.). Openingen, expo-
sities, lezingen en andere activiteiten bij de grote, 
maar ook bij de kleinste kunstinstellingen, wor-
den er op overzichtelijke wijze getoond.

Op de website vindt u naast de agenda ook de 
Enschedese gemeentelijke kunstcollectie, infor-
matie over de tentoonstellingsruimtes, de ate-
liers, een uitgebreid overzicht van professionele 
kunstenaars, workshops, blogs en een fotoar-
chief met foto’s van openingen en evenementen.

KunstNonStop is meer dan alleen een website
Het is een platform, digitaal en offline, voor en 
door kunstenaars, kunstliefhebbers en kunstin-
stellingen. Het is een samenwerking van alle gro-
te en kleine tentoonstellingsruimtes, de ateliers 
en meer dan 100 individuele kunstenaars. Er 
worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd 
op diverse locaties, er is een fotograaf bij bijna 
elke opening en de stichting gaat regelmatig in 
gesprek met gemeente, organisaties en belang-
stellenden.

Al ruim 10 jaar een groeiend platform voor 
Beeldende Kunst
Stichting KunstNonStop bestaat inmiddels 5 jaar, 
het digitale platform voor Beeldende Kunst is al 
ruim 10 jaar online. Het initiatief voor een digitaal 
platform ontstond in 2008 vanuit de behoefte aan 
een betere samenwerking tussen Enschedese 
kunstenaars en atelierstichtingen, met een web-
site waarop o.a. een tentoonstellingsagenda, een 
overzicht van Enschedese kunstenaars en ate-
liers te vinden was. Sindsdien breidde het digitale 
platform zich steeds verder uit en werden samen-
werkingen aangegaan met diverse instellingen 
en organisaties en de gemeente Enschede. In 
2014 werd de stichting KunstNonStop opgericht 
en de volledige gemeentelijke binnen- en buiten-
collectie aan het platform toegevoegd.

De behoefte aan samenwerking en afstemming 
tussen de Enschedese kunstinstellingen, kun-
stenaars en atelierstichtingen ontgroeide de af-
gelopen jaren de digitale grenzen van het oor-
spronkelijke platform. Daarom werd in nauwe 
samenwerking met Concordia, Tetem, Rijksmu-
seum Twenthe, de gemeente Enschede, Ensche-
de Promotie, de kleinere instellingen en kunste-
naars een plan ontwikkeld voor een geheel nieuw 
platform. KunstNonStop is hét startpunt voor ie-
dereen die wil weten wat onze bruisende stad te 
bieden heeft op het gebied van Beeldende Kunst.

Bent u kunstliefhebber en wilt u ook ‘nonstop’ 
kunst? Kijk dan eens op kunstnonstop.nl en/of 
meldt u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief via 
info@kunstnonstop.nl.
KunstNonStop is ook actief op Facebook en In-
stagram, volg hen daar voor nog meer inspiratie.

Op zondag 22 december geeft OverdagKoor Ensche-
de een kersconcert in het Helmertheater. Hiermee 
wordt het jubileumjaar vanwege het 10-jarig bestaan 
afgesloten. O.l.v. dirigent Jeffrey Bokma zal een mix 
van bekende traditionals en hedendaagse kerstmu-
ziek ten gehore worden gebracht. De muzikale bege-
leiding is in handen van Luc Oostindie op de piano. 
Tevens zal het vrouwenkoor Typisch enkele kerstlie-
deren ten gehore brengen.

Het Overdag Koor Enschede (OKE) is in 2009 op-
gericht door dirigente Henriette Eikenaar. Nadat zij 
haar functie in 2017 had neergelegd, is de koorleiding 
overgenomen door Tim de Man. Sinds september 
2018 ligt de muzikale leiding in de enerverende han-
den van Jeffrey Bokma, die op zijn vakkundige wijze 
een hele vernieuwende “swung” aan ons koor weet te 

geven. In de afgelopen 10 jaar is het OKE uitgegroeid 
tot een enthousiast koor van 40 dames en 20 heren 
met (mezzo-)sopranen, (hoge- en lage-)alten, tenoren 
(tenora’s), baritons en bassen. Het repertoire beslaat 
een ruim aanbod van populair tot klassiek. Het OKE 
koor is driftig op zoek naar mannelijke koorleden. Voor 
vrouwen geldt momenteel een wachtlijst. De repetities 
vinden plaats op de dinsdagochtend in het repetitiege-
bouw van de Drum- en Marching Band Enschede aan 
de Herculesstraat 10.

Kerstconcert 22 december 2019
Aanvang 15.00 uur
Adres: Helmertheater, Broekheurnering 1050
Toegang is gratis. Na afloop bestaat de mogelijkheid 
van een vrije gift.

Op 20 februari 2014 was de aftrap van Buurtbe-
middeling Enschede Oost. Gestart met 8 getrain-
de buurtbemiddelaars op een gebied van 39.000 
inwoners. Nu ruim 5 jaar later, bestaat het team uit 
maar liefst 30 bemiddelaars en bestaat ons werk-
gebied uit bijna heel Enschede, meer dan 158.000 
inwoners.

Buurtbemiddeling Enschede is gestart als pilot. 
Maar als heel snel werd duidelijk dat de vraag naar 
bemiddeling groot is. Gevolg: uitbreiding. Nog 
voordat de pilot was afgerond. 

“Het is fantastisch om te zien, hoe we zijn ge-
groeid in omvang en professionaliteit. Eerst begin 
je met een klein groepje bemiddelaars simpele 
meldingen op te pakken. De kleine ruzies om het 
maar zo te zeggen. Door de jaren heen groei je en 
daarmee ook de kennis en kunde. Wij zijn geen 
hulpverleners (dat willen we ook niet), maar wel 
een effectieve dienst om verdere hulpverlening te 
voorkomen. Het blijft mooi om te zien als buren er 
met onze ondersteuning samen uit komen. Zonder 
politie, zonder woningcorporatie en zonder andere 
instanties. Pas dan is de oplossing effectief. Niet 
opgelegd. Mensen pakken zelf de verantwoorde-
lijkheid. Duurzame oplossing en goed voor het 
zelfvertrouwen van mensen. Zij krijgen de hand-
vatten hoe om te gaan met ruzies voor nu en in de 
toekomst.” 

De meldingen zijn door de jaren heen veranderd, 
complexer geworden. De kwetsbare doelgroep is 
door de jaren meer zichtbaar geworden. Dit maakt 
dat ook Buurtbemiddeling de samenwerking op-
zoekt met begeleiders van hulpverlenende instan-
ties. 
Ook lijkt het alsof mensen minder tolerant worden. 
Buren kennen elkaar niet altijd meer. En dan komt 

de uitspraak “onbekend 
maakt onbemind” naar 
boven. 
Dit vraagt het nodige van 
de vrijwillige buurtbemid-
delaars. Ieder jaar worden de buurtbemiddelaars 
bijgeschoold, de zogenaamde verdiepingstrainin-
gen. Maar ook voorlichtingen en workshops af-
gestemd op spelende ontwikkelingen in de maat-
schappij en Enschede passeren de revue. 
Buurtbemiddelaars beschikken hierdoor over ken-
nis en kunde om buren zo goed mogelijk voort te 
helpen, zodat iedereen weer prettig woont en nor-
maal contact met elkaar heeft.

“Nog even en dan staan de Feestdagen voor de 
deur. Tijd van vreugde en hopelijk (buren) vrede. 
Ieder jaar zien we dat de dagen voor Kerst geen 
meldingen bij ons binnenkomen. 
Tussen kerst en oud&nieuw is het ook rustig. Men-
sen genieten van de vrije dagen. 
Maar na 1 januari  begint voor vele mensen het 
normale leven weer. Iedereen is het thuis zitten 
zat en het vuurwerk van de buren was toch ook 
wel erg irritant. Om nog maar te zwijgen over de 
vuurkorf en de geluidsoverlast. En ook al had je 
je voorgenomen rustig te blijven, na een week zijn 
goede voornemens overboord gegooid en begint 
alles weer opnieuw, inclusief de burenruzie.”

Was het kerstdiner echt niet gezellig? Vlogen de 
kerstballen door de kamer? Of hangt de vuurpijl 
van de buurman bij jullie in de kerstboom? Laat het 
ons weten. Wij helpen graag.
Buurtbemiddeling Enschede is bereikbaar op 
nummer 06-53347021 van maandag tot en met 
donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer 
informatie verwijs ik u naar www.buurtbemiddelin-
genschede.nl.

Kerstconcert OverdagKoor Enschede

Vernieuwd platform 
Beeldende Kunst 
Enschede!

Buurtbemiddeling Enschede 
bestaat meer dan 5 jaar!!!
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Brinkpraat

M.H. Tromplaan 47, 7513 AB  Enschede, Telefoon 053 488 4444, E-mail: info@consentscholen.nl

K p a g i n anderi
De Zuidsprong

Kids4Twente 2019 
Ai1S De Zuidsprong heeft dit jaar met groep 
7 meegedaan met Kids4Twente 2019, een 

initiatief van Stichting Consent om Techniek te promoten en kinderen uit te dagen 
te gaan ontdekken en pionieren. Dit jaar was het thema: zelfvoorziening. De kinde-
ren moesten de uitdaging aangaan om met samen met alle deelnemende scholen 
het mysterieuze apparaat op de finaledag letterlijk en figuurlijk AAN te zetten. Op 
de kick-off, die werd gehouden in een hangaar op Vliegveld Twente, kregen de 
kinderen uitleg over de opdracht: probeer zo veel mogelijk energie (stroom) op te 
wekken met windkracht, zonne-energie en waterkracht. 
In de weken voorafgaand aan de finale hebben we in de klas hard gewerkt om een 
molen te maken die zoveel mogelijk stroom op zou wekken. Bouwen, proberen, 
verbeteren, veranderen, opnieuw proberen en tenslotte…een prachtige windmo-
len. De finaledag op Vliegveld Twente was een waar spektakel! Een paar honderd 
kinderen (met vier kinderen uit groep 7 van De Zuidsprong als trotse afvaardiging) 
en begeleiders, een grote hangaar vol met de prachtigste bouwsels, stands met 
3Dbrillen, 3Dprinters en met als klapstuk alle apparaten die gezamenlijk werden 
aangesloten om genoeg energie op te wekken om het apparaat AAN te krijgen. 
Het kostte wat moeite, maar het lukte!! Een paar honderd pioniers van de toekomst 
gingen voldaan en vol energie terug naar school!

Opening Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober hebben we de Kinderboekenweek met als thema  “Reis 
mee” geopend. Leerlingen van groep 8 hebben de openingsdans verzorgd. Alle 
leerlingen,van peuters t/m 8 stonden buiten. Ook waren er veel ouders bij, het was 
een gezellige opening. Er is in alle klassen aandacht besteed aan het thema “Reis 
mee’’. De kinderen hebben veel gelezen en prachtige werkjes gemaakt. De mooie 
werkjes van de kinderen hebben we in de bieb van de hal gehangen. Als afsluiting 
van de kinderboekenweek hebben we een kinderboekenruilmarkt gehouden. Kin-
deren mochten een boek van huis meenemen en ruilen op school.

Creatief circuit op de Zuidsprong
Iedere vrijdagmiddag  hebben we op de Zuidsprong een creatief circuit met de 
groepen 5,6,7 en 8.De kinderen van deze groepen worden over de verschil-
lende klassen verdeeld. In ieder groep is een andere activiteit. Op dit moment 
maken we in groep 5 poppetjes van takken en wol. In groep 6 maken de 
kinderen een monster van klei en gaan deze verven. In groep 7 zijn ze aan het 
beeldhouwen. Met beitel en rasp gaan ze een cellenbetonblok bewerken. In 
groep 8 maken ze van schoenendozen en lollystokjes een knikkerbaan. Verder 
is er nog een groep die mozaïekt op papier. De laatste groep is bezig met 
techniek. Zij maken een weegschaal. Iedereen werkt 2 weken aan dezelfde 
opdracht, daarna wordt er gewisseld. Zo krijgt iedere leerling de kans om met 
elke techniek te werken. 

Een sprong in je talent maken
Voor de kinderpagina hebben wij Positieve educatie centraal gesteld. Posi-
tieve educatie is één van de bouwstenen, waar wij altijd met de kinderen aan 
werken. 

Op de Zuidsprong willen we graag dat kinderen zich veilig voelen en met 
plezier naar school gaan. Ook voor medewerkers, ouders, wijkbewoners en 
bezoekers moet de school een veilige omgeving zijn. Om een veilig klimaat 
te scheppen dat nodig is om zelfvertrouwen en durf te ontwikkelen, gebrui-
ken we op school de algemene schoolregel:

“Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn 
omgeving.”

Deze regel heeft als doel een rustige, veilige schoolomgeving te creëren 
waarin iedereen zich prettig voelt. Er zijn duidelijke afspraken over gedrag, 
het voorkomen van pestgedrag en over de school- en klassenregels. Deze 
regels worden regelmatig geoefend in de klas. De werkwijze met PEP, Life 
Skills en taakspel zijn een onderdeel van het begeleiden bij de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van kinderen. 

Waar merk je aan dat De 
Zuidsprong met PEP bezig is?
Na elke vakantie wordt er geza-
menlijk gestart met alle groepen in 
de hal. Deze keer heeft groep 8 de 
eerste leefregel voorbereid. Ze leren 
dan een nieuwe leefregel (herfstva-
kantie-kerstvakantie-voorjaarvakan-
tie-meivakantie). 

De waarden die we hebben uitge-
kozen zijn: 
Behulpzaamheid-lief zijn voor el-
kaar-iedereen hoort erbij-accepteren 
van verschillen

De leefregels die erbij horen: 
1. we respecteren je zoals je bent
2. we houden de school netjes
3. we zijn aardig voor elkaar
4. we helpen elkaar

De leefregel hangt zichtbaar in 
school. Tevens wordt de regel ken-
baar gemaakt in de nieuwsbrief. Alle 
kinderen worden in hun eigen klas 
een week lang centraal gesteld, zij zijn dan het zonnetje van de week. De 
zonnetjes worden ook zichtbaar in school opgehangen. 

                   Uitnodiging                
      Hierbij willen we u uitnodigen voor onze nieuwjaars 
koffieochtend op Zaterdag 11 januari 2020 van 10.30 tot 
13.00

Graag willen we ons voorstellen en met u in gesprek gaan. 
Wat verwacht u bijvoorbeeld van de speeltuin en welke 
ideeën heeft u? Misschien wilt u deel uitmaken van ons 
team. 
Koffie en thee zijn uiteraard gratis, we zien u graag

                Speeltuin Tuindorp 
Vlierstraat 65   7544 GG Enschede

Wees welkom in de Stadsherberg van 20 tot en met 23 december 
Ook dit jaar is er weer een gezellige 
Stadsherberg in de Burgerzaal van 
het stadhuis van Enschede. Van 20 
t/m 23 december is iedereen welkom. 
Stap binnen in de herberg vol muziek 
en creatieve workshops en geniet van 
alle warmte en gezelligheid. 

Muziek!
Vier dagen lang is er live muziek: van 
koren die sfeervolle christmas carols zin-
gen tot bandjes die pop- folk- en jazzy 
songs spelen. De koren All Flavours en 
Happy Few treden op in Dickens kos-
tuum en zingen heerlijke kerstliedjes.
Ook Shanty & Smartlappenkoor 1 plus 
1 is 3 gaat lekker los op kerstnummers. 
Gezellige herbergmuziek maken ook 
The Sugar Basterds en Trio Schnaps. 

Workshops 
Vast – en populair - onderdeel van de 
Stadsherberg zijn de workshops waar je 
iets moois kunt maken voor een ander 
of voor jezelf. Dit jaar kun je onder an-
dere een portemonnee of een vogelhuis-
je bouwen van oude sappakken, kun je 
kerstballen maken van mooi behangpa-
pier en kun je je eigen stempel maken 
en daarmee een tasje of een kerst- of 
nieuwjaarskaart bestempelen. 

Soepverhaal 
Elke dag om 16.00 uur vertelt een stads-
genoot een soepverhaal en krijgt ieder-
een in de herberg een gratis kopje soep. 

Dit jaar zullen o.a. schrijver Ernst Berg-
boer en Elisabeth Oets van vrouwennet-
werk Dunya een verhaal voorlezen.

Weet jij veel van Enschede?
Tijdens de Stadsquiz gaat het Stadsar-
chief op zoek naar de grootste Ensche-
dekenner. Weet jij alles over de stad van 
vroeger en nu? Of heb je gewoon zin 
om een leuke middag te beleven? Kom 
dan quizzen. Maak spontaan een team 
met andere bezoekers of neem een ei-
gen team mee en test je kennis. Er zijn 
natuurlijk leuke prijzen te winnen die iets 
met Enschede te maken hebben. 

Moe van het shoppen? Plof dan neer in 
een bank in de huiskamer en geniet van 
een warme kop thee of chocomel en be-
kijk korte filmpjes. Of ontmoet bekende 
en onbekende stadsgenoten aan de lan-
ge tafels of aan de bar onder het genot 
van een bekertje glühwein.

Ben je tussen 20 en 23 december in de 
stad? Kom jezelf dan even verwarmen in 
de Stadsherberg. De herberg is gratis te 
bezoeken. 
Kijk voor meer info en het programma op 
www.winterwonderland.nu

Openingstijden 
Vrijdag 20 december: 13.00–21.00 uur
Zaterdag 21 december: 13.00–18.00 uur
Zondag 22 december: 13.00–18.00 uur
Maandag 23 december: 13.00–18.00 uur

Op zondag 19 januari 2020 vieren we met elkaar de oecume-
nische viering in het kader van de week van Gebed voor de 
eenheid.
Veel verschillende kerken uit Enschede werken hiertoe samen. 
De cantorij van de Ontmoetingskerk zingt en begeleidt de sa-
menzang. 
Van de verschillende kerken worden muzikanten gevraagd om 
samen muziek te maken en ook een deel van de samenzang 
te begeleiden. Ook hiermee wordt eenheid in praktijk gebracht.
Dit jaar is de viering voorbereid door de Christenen in Malta. In 
Malta werd Paulus destijds buitengewoon vriendelijk ontvangen 
en de voorbereidingsgroep heeft dat voor Enschede vertaald in 
een ‘Meer dan gewone’ viering.

Tijdens de viering is er een speciale kindernevendienst, zodat 
de kinderen op hun eigen wijze met ons mee kunnen vieren. 

De collecte tijdens deze viering is bestemd voor kinderen en tie-
ners in Vayk in Armenië. Een groep jongeren uit Enschede gaat 
naar Vayk en zorgt voor een geweldige week voor de kinderen 
van Vayk.
Daarnaast bouwen zij bij ‘daycare center’ in Vayk mee aan een 
nieuwe speeltuin. Zie ook: www.lst.nl/project/armenie-vayk/

De viering zal dit keer zijn in het Helmertheater van Mediant 
(locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050), de plek waar de 
Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek, haar weke-
lijkse vieringen houdt. Ook dit is ‘Meer dan gewoon’. De viering 
begint om 10:00 uur.

We hopen velen van u te mogen ontmoeten op 19 januari 2020.

Oecumenische viering op 
19 januari 2020: Meer dan gewoon
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Brinkpraat
Gemeente
Servicecentrum Zuid 
Wesselerbrinklaan 102
7544 JZ Enschede 
Algemeen, klachten en  
Verkeersspreekuur. 
Tel: 14 053 

Wijkbeheerder Ton Loeverink
Klachtencommissaris (ombuds-
man): postbus@klachtencom-
missarisenschede.nl
Tel. 053-4818506

Wijkagenten
Erna de Witte-Wind, Yusuf Oz-
tas, Hennie Zwartbroek 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

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

Tandartsenpraktijk  
Wesselerbrink
Wesselernering 60-10
Tel: 053-4769140

ETL Enschede Tandtechniek 
Laboratorium
Vassebrink 1
Tel: 053 4782299

Apotheken
Apotheek Broekheurne 
Wesselernering 1-B 
Tel: 053 4770025

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

Fysiotherapie
Kinderfysioteam  
Enschede
Locatie Zuid
Belgielaan 75
Tel: 053-4341488

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

Therapie Centrum Enschede
Fysiotherapie-ostheopathie-
accupunctuur 
Buurserstraat 216
Tel: 053-4782294

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
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

ADRESSENLIJST

Colofon
De Brinkpraat verschijnt elke derde hele 
week van de maand, in een oplage van 
7.500.

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

Vormgeving, interviews en advertenties:  
Jet Broekstra 

Interviews en redactie:  Marijke Kerkhof

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Agnes 
van Baalen, Jet Broekstra, Marijke 
Kerkhof 

Afhaalpunten wijkkranten:
De Magneet, Bruna, Jumbo, Bibliotheek 
Zuid, Speeltuin Tuindorp, SHELL, Ont-
moetingspark Zuid

Klachten betreffende verspreiding: 
Mail naar: contact@brinkpraat.nl
o.v.v. straat en huisnummer

Aanleveren kopij volgende krant:  
Uiterlijk woensdag 8 januari 2020

De volgende krant verschijnt op:  
donderdag 23 januari 2020

Meer informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.wesselerbrink.com

Thuis gekomen was ik voorzichtig over 
de ontmoeting met IEKUS begonnen
Ze geloofden me niet en 
dachten dat ik het had verzonnen

Er was immers niemand die IEKUS ooit had gezien
Ik nu dus wel en Boris de hond, misschien
Maar hij kon niet vertellen hoe het was gegaan
want hondentaal kunnen wij niet verstaan.

Ook ikzelf begon te twijfelen 
aan mijn gezond verstand
Wie gelooft er nu dat er in het bos
wezentjes wonen onder het zand.

Toch had ik voor zondagochtend 
vroeg de wekker maar gezet
Met mijn voeten op de koude vloer
verlangde ik meteen weer naar mijn warme bed
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Donderdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur 
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Gratis entree en ranja.

Maandagavond 19.00 - 19.30 Yoga volwassenen ontspanning
Dinsdagavond 19.00 - 21.30 Happy Dancers volwassenen linedance
Woensdagmorgen 09.30 - 11.30   Quilty Bees volwassenen  

handwerken 1e woensdag vd maand
Woensdagavond 19.00 - 22.30 Jambalaya volwassenen linedance
Vrijdagmorgen 09.00 - 10.30 Yoga volwassenen ontspanning
Zondagmiddag 13.00 - 15.00 Sunrise kinderen Johan Cruijff Court

Speeltuin ’t Polböske. Beltrumbrink 52b. Tel. 
053-4770857 

Volg ons op Facebook: Speeltuin Polböske

Agenda Creatief
Januari 2020

Speeltuin Tuindorp-
Wesselerbrink

Gezellige avond De 
Vlierstede

Eindelijk is het zover: onze toiletten zijn 
vernieuwd. En daar zijn we heel blij mee!
In 2018 heeft Wijkraad Wesselbrink sa-
men met wijkbudgetgroep Het Lang toe-
stemming gegeven voor de verbouwing 
van de gedateerde en oude toiletgroe-
pen in ons speeltuingebouw. Een open-
baar gebouw, zoals ons speeltuinge-
bouw Tuindorp moet namelijk voorzien 
zijn van toiletgroepen voor alle bezoe-
kers en gebruikers. Daar voldeden de 
oude toiletgroepen totaal niet meer aan. 
We ontvangen bezoekers van zeer jong 
tot zeer oud en daar horen passende 
voorzieningen bij. 

We hebben ervoor gekozen om één 
invalidentoilet te laten bouwen met bij-
behorende middelen voor mindervalide 
en rolstoelgebruikers. Daarnaast zijn 
er ook twee normale toiletten gemaakt.  
We hebben 50|50 Workcenter gevraagd 
om de renovatiewerkzaamheden uit te 
voeren, omdat we daar in het verleden 
al vaker fijn mee hadden samengewerkt. 
Begin november 2018 zijn we gestart 
met de renovatie. Dat we sommige za-
ken anders hadden moeten inschatten, 
ontdekten we tijdens het slopen al snel. 

Er zaten veel dingen tegen:
• een knetterharde betonvloer waar een 
nieuwe afvoeren in moesten worden ge-
maakt
• een WIR WAR van elektrische bedra-
ding achter bestaande wanden 
• cv-leidingen die in het verleden niet 
correct waren aangelegd 
• plafondconstructies wijzigen dan wel 
voor het eerst aanbrengen 
• isoleren
• te weinig personeel
Van alles kwam er tijdens het renoveren 
naar voren. Het meeste werd gelukkig 
terplekke nog opgelost. Al deze aan-
passingen kostten extra tijd. De totale 
renovatie ging dus langer duren dan 
voorzien. 

Maar het eindresultaat mag er zijn! U 
kunt als bezoeker nu gebruik maken 
van de drie nieuwe supermooie toilet-
ten.  Wij willen hierbij nogmaals wijkbud-
getgroep Het Lang bedanken voor hun 
toezegging!

Met vriendelijke groet, Jan Boers na-
mens Stichting Enschedese Speeltui-
nen en speeltuin Tuindorp

U bent van 
harte welkom!

Ruime keus in stadsfi etsen, e-bikes, 
kinderfi etsen en bakfi etsen.

Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie 
en servicebeurten, waarbij we uw fi ets 

GRATIS ophalen en afl 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

VOLG ONS OOK OP

/pro� lebroeksema

Servicepas

Vakbekwaam personeel

Bekende A-merken

✓

✓

✓

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

Woningcorporatie Domijn heeft een 
omgevingsvergunning aangevraagd 
voor woonplekken voor beschermd 
wonen, zodat RIBW Groep Over-
ijssel (RIBW GO) deze kan gebrui-
ken. Het gaat om de U-bouw van het 
complex Broekheurnerborch aan de 
Rechterveldbrink. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft 
op 28 november 2019 de vergunning 
aan Domijn verleend. De directbe-
trokkenen en omwonenden worden 
geïnformeerd via een brief.

Zorgvuldige afweging
Het college is niet over een nacht 
ijs gegaan en heeft goed geluisterd 
naar de geluiden uit de wijk en de 
ingediende raadsmoties. Met het 
besluit biedt de centrumgemeente 
Enschede aan een groep kwetsbare 
Enschedeërs woonruimte met bege-
leiding. 
Een belangrijke reden voor het be-
sluit is de aanwezigheid van 24-uurs 

begeleiding op de locatie. Hiernaast 
is met de betrokken partners afge-
sproken om een zogenoemde om-
gevingsbeheergroep in te richten. 

Vervolg
Met de vergunning kan de RIBW 
GO starten met het inrichten van 
37 woonplekken voor beschermd 
wonen in de U-bouw van de Broek-
heurnerborch. Drie van de 40 appar-
tementen in het complex worden in 
gebruik genomen als inloop- en kan-
toorruimte. 

Waar kan ik met mijn vragen te-
recht?
Kijk www.enschede.nl/zuid voor 
meer informatie. U kunt zich mel-
den bij de receptie en vragen naar 
de wijkregisseur Zarina Dihal-Chedi. 
Zij is ook te bereiken via e-mail z.di-
hal@enschede.nl of telefoonnum-
mer 14053. [Noot van de redactie: er 
is inmiddels bezwaar aangetekend]

Staan voor een zorgzame samenleving
RIBW Groep Overijssel ondersteunt psychisch kwetsbare 
mensen bij het vormgeven van hun leven. Dat doen we 
door 24 uur per dag dichtbij te zijn in een woonvorm of 
door thuis ondersteuning te bieden op allerlei vlakken. Met 
als doel een laatste stap te zetten naar een betekenisvolle plek in de samen-
leving. Ruim 300 Enschede-ers maken gebruik van deze ondersteuning vanuit 
negen locaties in diverse wijken.

Ook in de wijk Wesselerbrink
In de U-vleugel van woonzorgcentrum De Broekheurnerborch in de Enschede-
se wijk Wesselerbrink gaat RIBW Groep Overijssel een nieuwe locatie openen. 
Deze appartementen moeten een thuis gaan worden voor uiteindelijk 37 mensen, 
zodat ook zij hun eigen plek kunnen gaan (her)vinden.  

Meer weten over onze komst? 
Loop gerust binnen tijdens de inloop elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur bij de receptie van Livio aan de Rechterveldbrink 1, naast de U-vleugel in de 
hoogbouw. Of ga naar ribwgo.nl voor meer informatie.

College B&W verleent vergunning beschermd 
wonen in U-bouw Broekheurnerborch aan 
Rechterveldbrink

Gratis juridisch advies in Twente

Wij hebben als bewonersvereniging “De Vlierstede” op 15 november 
een gezellige avond gehouden. Voor iedereen in ons flatgebouw. Deze 
avond hebben we gehouden in speeltuingebouw “Tuindorp”. Het was 
een hele fijne avond met zo’n 20 personen.
Met spellen als sjoelen, bordspellen en kaartspellen, en bovendien 
een lekker hapje. Het was een fijne avond met een heel goede sfeer. 
Door de bijdrage van het wijkbudget kunnen wij dit organiseren.
Hiervoor onze dank.

Met vriendelijke groet, Johan Harberink

Stichting Wetswinkel Twente is een vrijwillige organisatie die juridisch 
advies verleent aan iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt elke 
donderdagavond van 19:45 tot 21:00 uur bij ons terecht op onze lo-
caties ‘de Magneet’, te Enschede en ‘De Schöppe’, te Almelo. Onze 
medewerkers staan dan voor u klaar.

Al onze medewerkers zijn rechtenstudent aan een HBO-instelling of 
universiteit. Door onze veelzijdige kennis en de hulp van onze sa-
menwerkende kantoren kunnen wij advies verlenen met betrekking tot 
bijna alle rechtsgebieden.

Wij zien u graag op ons inloopspreekuur!

8     Januari: Knutselen met wasknijpers.
15   Januari: 3D knutselen.
22   Januari: Verrassing knutselen.
29   Januari: Strijkkralen
Programma is onder voorbehoud. De speeltuin is 
gesloten van 21 december tot en met 5 januari. 
Voor iedereen Fijne Feestdagen en tot volgend jaar.

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.

Inloop 18.45 uur, begin om 19.00 uur



Geen 18, geen alcohol

MARSIGNY CRÉMANT 
DE BOURGOGNE
Fles 750 ml

699

Deze aanbiedingen zijn geldig
van wo 4 t/m di 31 december 2019

JUMBO CARPACCIO  
VAN DE VERSAFDELING
2 verpakkingen circa 120-143 gram met 
een ‘Seizoensaanbieding’-sticker

2e
HALVE
PRIJS*

*2e halve prijs: 25% korting  
op de totaalprijs van 2 producten. Alle 
combinaties mogelijk.

699
per stuk,
8-10 personen

Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

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

 

 

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 

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
Geopend van maandag t/m vrijdag 
8.00-18.00 uur 
Telefoon: 053-4770025 
www.apotheekbroekheurne.nl 
Apotheker: Drs. H.M. Slot-van Smeden 

Thijmsiroop €5,40 


