
Raymond Huiskens, Tiffany Joos-
ting, Romée Winkel, Dylan Joosting 
en Björn Gouma zijn de mensen 
achter de Jongerengroep Zuid. Zij 
organiseren activiteiten voor jonge-
ren en ouderen en binnenkort ook 
voor mensen met een beperking. De 
Jongerengroep Zuid is een nieuw 
initiatief dat ‘t Smiley op de Wesse-
lerbrink heeft overgenomen. ‘t Smi-
ley wordt dit jaar ook opgeknapt. Er 
staat inmiddels een hek omheen 
waardoor er een mooi afgesloten 
plein ontstaat.
Elke woensdagmiddag organiseert 
Jongerengroep Zuid in samenwer-
king met Alifa, binnen zijn er knut-
selactiviteiten en buiten kan er ge-
speeld worden. Buiten zijn er allerlei 
materialen zoals een electronisch 
voetbalbord, skeelers en skatebor-

den, skelters en badminton. Ook 
stoepkrijten en dergelijke behoren 
tot de mogelijkheden. Voor slechts 
50 cent per keer kan uw kind spelen 
onder begeleiding. Er is gratis ranja 
en fruit en ontbijtkoek. De activiteit 
is woensdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur. Er zijn ook nog plannen 

in ontwikkeling zoals een dj-cursus 
en een speciale meidengroep.
Een paar keer per jaar gaat de Jon-
gerengroep Zuid een aantal groter 
activiteiten organiseren. De eerste 
staat gepland voor Pasen, 12 en 13 
april. Er kunnen dan eieren worden 
gezocht en geschilderd. Er kunnen 

speciale paasstukjes worden ge-
knutseld.
Daarna staan er zomeractiviteiten 
op de planning. Halloween, Sinter-
klaas en natuurlijk Kerst. Een be-
scheiden kerstmarkt op de locatie 
van ‘t Smiley. Op de foto ziet u van 
links naar rechts, Raymond, die de 
dj-cursus wil gaan geven, Tiffany, 
sociaal pedagisch werker en Romée 
die verpleegkunde studeert. Vrijwilli-
gers met passie voor de doelgroep 
en de activiteiten. Dylan staat niet op 
de foto maar heeft inmiddels al wel 
een lintje gehad van de burgemees-
ter voor zijn vrijwilligersactiviteiten. 
Jongerengroep Zuid is te volgen op 
Instagram via @jongerengroep. 
U kunt mailen voor vragen en/of 
suggesties naar jongerengroepen-
schedezuid@gmail.com
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Feestelijke heropening van De Magneet 19 december 2019

De Jongerengroep Zuid stelt zich voor

Op donderdag 19 december jl 
werd de Magneet feestelijk her-
opend. Het is haast niet voor te 
stellen dat iets meer dan een 
jaar geleden de Magneet zou 
worden gesloten.

Huurders was de huur opge-
zegd en mensen werd aange-
raden alvast op zoek te gaan 
naar een andere baan of plek. 
Met vereende krachten is dat 
niet alleen stopgezet maar 
zelfs omgebogen naar een ge-
heel verfrist wijkcentrum.

De heropening werd goed be-
zocht. De stadsdeelmanager, 
Timo Keuken, hield de eerste 
toespraak en bood twee mooie 
bloemstukken aan voor in De 
Magneet. Daarna was er nog 
een mooi zelfgemaakt bord van 
goede buur De Posten voor de 
Magneet. Frank Roeloffzen van 
het Winkelcentrum Enschede 
Zuid bood een prachtig bloem-
stuk aan. Ook waren er bloem-
stukken van verschillende poli-
tieke partijen. De wijkraad had 
een stukje ingestudeerd en had 

de lachers op hun hand. Nie-
mand werd gespaard.

De wijkagent, Erna de Wit-
te-Wind, hield een serieuze 
toespraak over pesten. Samen 
met de wethouder en een jon-
gere legden ze buiten op de 
stoep bij de Magneet een an-
ti-pesttegel. Een ieder ziet ge-
lijk bij binnenkomst dat pesten 
niet geduld wordt op de Mag-
neet.

Na een emotionele toespraak 
van stadsdeelwethouder Ar-
jan Kampman werd een lintje 
doorgeknipt. Na een periode 
van verbouwing en geen wifi 
is De Magneet weer open voor 
alle buurtgenoten en meer. In 
een komende Brinkpraat zul-
len we een mooie pagina ma-
ken over alle gebruikers van de 
Magneet, Wijkwijzer Zuid, de 
Wijkraad en de Brinkpraat na-
tuurlijk. Maar ook yoga, oude-
rensoos, de biljartclub, Spaan-
se les, werelddansen, bingo 
en nog veel meer. We hopen u 
vaak te zien!
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“De beste wensen voor het nieuwe jaar! Kom 
binnen. Wil je koffie of thee? En neem er ook 
een plakje cake bij.” Jan en Diane heten de 
mensen die binnenkomen bij de Nieuwjaars-
koffie van harte welkom.

Even kennismaken: Jan is sinds oktober 
2019 voorzitter van Speeltuin Tuindorp. Dia-
ne assisteert hem met de organisatie. Jan: 
“ik wil ervoor zorgen dat de speeltuin een 
goede plek krijgt in de buurt. Dat we hier 
echt een ontmoetingsplek worden. Ieder-
een is welkom. Ik zou ook graag een soort 
huiskamer maken. Dat mensen hier gewoon  
’s ochtends binnenlopen voor een kopje kof-
fie en een praatje. Om dat te bereiken moeten 
er wel dingen veranderen. Dus dat doen we 
in kleine stapjes. Eind vorig jaar hebben we 
bijvoorbeeld de toiletten vernieuwd met hulp 
van geld van de wijkbudgetten.” Kitty Veen-
stra: “We hebben als wijkplatform gespaard 
om speeltuin Tuindorp te helpen. De toiletten 
zijn nu klaar. Nu gaan we buiten de bult ver-
nieuwen en komt er waarschijnlijk weer een 
glijbaan.” 
Daarnaast is de speeltuin vaker open. Ieder-
een kan nu ook op vrijdagmiddag tot 16:30 
uur en op zondagmiddag van 13:00 – 16:00 
uur in het gebouw terecht voor limonade, kof-
fie, iets lekkers of bijvoorbeeld voor een plas-
pauze.

De speeltuin wordt bestierd door vrijwilligers. 
Jan: “Die zorgen dat alles draait. We hebben 
ook drie vrijwilligers die via de DoenBeurs 
hier zijn gekomen. We geven graag iedereen 
een plekje. Maar we hebben nog meer vrijwil-
ligers nodig. We willen nog vaker open. Maar 
ook om leuke activiteiten te ontwikkelen. Dus 
zoekt u een leuke plek om aan de slag te 
gaan? Kom dan eens langs!”

De bezoekers van de Nieuwjaarskoffie wordt 
gevraagd om suggesties voor de speeltuin. 
Eén man is heel duidelijk: “Gewoon ’s och-
tends binnenlopen voor een kopje koffie. Er 
is hier in de wijk voor ouderen niet zo veel te 
doen. Ik zou ook graag willen sjoelen!” Een 
andere bezoeker: “Sjoelen?! Ik wil liever bil-
jarten!” Enkele vrijwilligers vertellen dat er 
ook een handwerkgroep is. “Mogen wij dan 
ook komen voor koffie?” Vrijwilligster Els: 
“Natuurlijk! Er staat toch niet dat het alleen 
voor vrouwen is!”

P r i k k e l p r o a t

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.

Een nieuw jaar, de beste wensen voor iedereen. In alle 
vormen en maten vallen de kaartjes al voor dat de Sint 
vertrokken is op je deurmat. Ook bij ons prijken ze aan 3 rode 
linten langs de kast. Vastgehouden door sneeuwmannen, 
rendieren en kerstbomen op een wasknijper. Alles in de Kerst-
sfeer passend bij de kleur van de boom en de lampjes. Vaak 
zijn de teksten erop heel traditioneel: Prettige Kerstdagen 
en een voorspoedig 2020. Soms wat moderner: Wij wensen 
iedereen iets goeds, iets lekkers, iets geks, iets gekkers. Iets 
aardigs, iets liefs, maar in ieder geval iets positiefs. Ik verbaas 
me over het gemak waarmee de spullen de eerste week van 
januari weer verdwijnen. De boom, hopla, aan straat op de 
juiste plek EN op de juiste dag. Wil je hem eerder kwijt dan 
zet je hem gewoon ergens achter de huizen in een gangetje... 
niet in jouw straat maar een blok verder. Dan heb ik het nog 
niet eens over de restanten van het vuurwerk... bergen wit-
te troep ‘siert’ het trottoir en bij de eerste de beste regenbui 
wordt het de smerigste smurrie ooit.
En och als we toch bezig zijn zetten we gewoon de zakken met 
pizzadozen in de gemeentetuin en de tv die het heeft opgege-
ven ernaast. Alleen is ook maar alleen. Als klap op de vuurpijl 
doen we daar nog even het tapijtje bij waar de dronken zoon 
overheen heeft gekotst, want ja, dat luchtje krijg je er toch 
niet meer uit... 

Weet u welke wensen ik graag aan u zou overbrengen? Iets 
aardigs, iets liefs, maar in ieder geval iets positiefs? 
Een schone wijk, maar dan wel eentje waar u zelf aan hebt 
meegeholpen door uw eigen troep op te ruimen. Weet u wel 
hoeveel voldoening dat geeft? Ik zou zeggen probeer het 
eens, begin vandaag, er ligt namelijk nog troep genoeg. 

Nanna

Gezelligheid, een praatje en samen breien of schilderen
In de Huiskamer van de 
Buurt in Wesselerbrink 
hangt een gezellige sfeer. 
Op de grote tafel staan 
schildersezels klaar. Er 
liggen kwasten en palet-
ten met verf. Op sommige 
ezels staat een schilder-
doek waarop afbeeldingen 
zichtbaar worden. Adeline, 

Agnes, Coby en Ayten zijn er klaar voor. Het schil-
derscafé kan beginnen. Maar voor er geschilderd 
kan worden, moet er eerst even worden bijge-
praat. De deelnemers wensen elkaar de beste 
wensen voor het nieuwe jaar en bespreken wat 
hen bezighoudt. Coby: “Eigenlijk is dat ook waar 
het om gaat. Samen dingen delen. We zijn een 
hechte groep geworden. Bovendien zien we el-
kaar weer voor het eerst sinds de kerstvakantie.” 
Kris, één van de deelnemers, vertelt: “Schilderen 
is een manier om met elkaar in contact te komen. 
Soms is gewoon praten best lastig. Door iets te 
doen, gaat dat makkelijker. Sommige mensen 
gaan wandelen. Wij gaan schilderen. Met behulp 
van een bijdrage uit het wijkbudget hebben we 
materialen als kwasten en verf van goede kwali-
teit kunnen aanschaffen. Maar er is bijvoorbeeld 
ook een goede sjoelbak aangeschaft. Daar zijn 

we erg dankbaar voor. Dat maakt het samen be-
zig zijn nog leuker!”

Vol trots laten Adeline en Kris de tentoonstelling 
zien. Vlak voor Kerst is namelijk de eerste tentoon-
stelling van de schilderclub in gezondheidscen-
trum Wesselerbrink geopend. Iedereen kan een 
kijkje nemen. Adeline is zelf kunstenaar en bege-
leidt de groep. “Ik ben heel trots op ons groepje. 
Ze maken werk van hoog niveau. We doen dit nu 
al zo’n zeven jaar en sommige deelnemers zijn er 
al vanaf het begin bij. Ik zie ze groeien. Dat is zo 
leuk!” De schilderijen zijn de komende maanden 
nog te bewonderen en ze zijn zelfs te koop.

Terwijl er druk geschetst, geschilderd en getekend 
wordt, vertellen de drie vaste vrijwilligers Coby, 
Agnes en Ayten over de activiteiten. Met z’n drie-
en vormen ze het warme hart van de Huiskamer. 
Ze zijn er elke middag van maandag t/m donder-
dag om samen met bewoners van Wesselerbrink 
creatief bezig te zijn. Op dinsdag en donderdag 
wordt er gehandwerkt, op woensdag geschilderd 
en op maandag gebeurt alles tegelijk. Er is zelfs 
een sjoelgroepje. Ayten: “Nieuwe mensen zijn al-
tijd welkom. Kom gewoon eens langs, we hebben 
plek genoeg.” Coby vult aan: “Niemand hoeft al-
leen thuis te zitten. Of je oud of jong bent, ieder-
een heeft behoefte aan gezelligheid. Of aan een 
praatje. Er wordt altijd even bijgepraat, geklaagd, 
gelachen en gedeeld. En dat allemaal terwijl we 
samen iets leuks doen. Ik vind het ook zo leuk 
om te zien dat er echte vriendschappen ontstaan. 
Men ziet elkaar hier iedere week, maar er ont-
staan ook banden die verder gaan. Mensen spre-
ken ook thuis bij elkaar af en gaan leuke dingen 
doen.”

Intussen ontstaan een walvis die in de zee duikt, 
een pad over een rotswand en ook het meisje 
met de parel komt tot leven. Er zit ook iemand te 

breien. “Ik kom eigenlijk op maandag en donder-
dag, maar had vandaag ook behoefte aan gezel-
ligheid.” Coby: “Dat kan allemaal. We zijn er voor 
elkaar.”

De creatieve agenda van de Huiskamer 
van de Buurt:
Maandag van 14:00 – 16:00 uur: Knutselen, 
creatief en spel. Kosten: €1 per keer

Dinsdag van 14:00 – 16:00 uur: Handwerkmid-
dag. Kosten: €1,50 per keer

Woensdag van 14:00 – 16:00 uur: Schilderen. 
Kosten: €2 per keer

Donderdag van 14:00 – 16:00 uur: Breiclub. Kos-
ten: €1,50 per keer

De Huiskamer van de Buurt bevindt zich in Ge-
zondheidscentrum Wesselerbrink, Wesseler-ne-
ring 60.

Kom eens langs!

Welkom bij 
Speeltuin 
Tuindorp!

Het team van Speeltuin 
Tuindorp
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Op 10 december 2019 was de laatste vergadering 
van dat jaar van Stadsdeel Commisse Zuid. In 2020 
volgen er weer meer waar u van harte voor bent 
uitgenodigd. In de vergadering van het stadsdeel 
komen alle raadsleden van Zuid samen met de 
wethouder van Zuid, Arjen Kampman, om, liefst sa-
men met u, te vergaderen over wat er speelt in het 
stadsdeel. Rechtsonder vindt u de data voor 2020. 
De locatie wordt meestal pas vlak voor de vergade-
ring bekend en kunt u vinden op www.enschede.nl, 
menu “bestuur” en dan “agenda’s raad en commis-
sies”. 

Normaal gesproken wordt de vergadering geleid 
door Marc Teutelink van Burger Belangen Ensche-
de. Hij moest helaas geopereerd worden en wij wen-
sen hem een spoedig herstel. De vergadering werd 
nu geleid door Henri de Roode en het begon om 
19.30 uur met een informerend deel dat elke keer 
wordt samengesteld door en aantal raadsleden. Om 
een ieder de kans te geven op bijzondere plekken in 
het stadsdeel te komen wordt de vergadering elke 
keer op een andere, toepasselijke plek gehouden. 
Het algemene thema van 10 december was jeugd 
dus zaten we bij Speeltuin Tuindorp.
Het programma begon met een voordracht van Sa-
rah Nijenhuis van Ontmoetingspark Enschede Zuid 
dat te vinden is bij voetbalvereniging Victoria op de 
grens van de Wesselerbrink en de Helmerhoek. Na 
haar kwam directrice Mariëlle Siebelt iets vertellen 
over het bewegend leren programma op basis-
school De Regenboog. Het is inmiddels duidelijk dat 
kinderen op school beter presteren als ze regelma-
tig tussendoor bewegen. Meer hierover kunt u lezen 
op www.regenboog-enschede.nl.
Iris Rutjes, raadslid voor D’66 en Rienke Bijlstra van 
de PvdA hadden een mooi programma gemaakt over 
jeugd. Mario en Randy, jeugdwerkers vertelden over 

hoe zij werken tegenwoordig. Over hoe zij de jonge-
ren bereiken. Zowel on- als offline. Ze organiseren 
niks meer waar toch geen belangstelling voor is. 
Via social media, school, politie en sportverenigin-
gen komen zij erachter wie er in de problemen zit of 
dreigt te raken. Iwan van Sportaal gaat met een bus 
vol spullen de wijk in op zoek naar de jeugd. Iwan 
heeft een project geschreven en gebruikt games om 
de jeugd te bereiken. Computerspelletjes worden 
vertaald naar reallife games. Jongeren gebruiken 
games vaak als escapisme. Hij betoogt dat er veel 
games zijn die gratis lijken maar ondertussen heel 
veel geld kosten om mee te kunnen blijven doen. Hij 
heeft 20 vrijwilligers/maatschappelijk stagiaires en 5 
gamers. Shannon, eerstejaars Saxion, vertelde dat 
het programma bij haar heel goed heeft geholpen 
en ze helpt Iwan nu weer als ervaringsdeskunige.

Dan is het de beurt aan wethouder Kampman met 
de mededelingen. Over wijkcentrum De Helmer 
wordt nog steeds overlegd. In Stroinkslanden speelt 
de onzelfstandige bewoning waar ook over overlegd 

wordt. Ook op Stroinkslanden is het Smileyveld dat 
graag speelvoorzieningen wil en daarover wordt 
overlegd met het Polböske en de SES, Stichting En-

schedese Speeltuinen. Op de Wesselerbrink gaan 
de gesprekken onder andere over het ‘inhuizen’ van 
de Bibliotheek in Winkelcentrum Enschede Zuid. 
Het Smiley op de Wesselerbrink heeft soms last van 
bierdrinkende bankzitters. En het voormalige pand 
van de Multimate op het Bijvank wordt omgebouwd 
tot bedrijvengebouw met 6 à 8 units die gehuurd 
kunnen worden. Er is overleg met Enschede Ener-
gie over zonnepanelen op het dak. De flats op de 
Lintveldebrink worden in 2020 aangepakt.

Vervolgens staat de (on)veiligheid van de fietstun-
nels in Zuid op het programma. De meeste aanwe-
zigen komen speciaal daarvoor en vinden dat er 
camera’s moeten worden opgehangen. Dat mag 
alleen niet zo maar en moet door de burgemeester 
worden besloten. Er is een burgerwacht die regel-
matig onaangekondigd post bij de tunnels.

Heidi Niehenker stelt zich voor als nieuwe voorzitter 
van het Wijkplatform in de Helmerhoek.

Aangaande de RIBW op de Broekheurneborch 
wordt aangekondigt dat omwonenden naar de rech-
ter zijn gestapt. Inmiddels heeft de voorzieningen-
rechter bepaald dat de eerste 24 bewoners mogen 
komen wonen. De wethouder complimenteert de 
omwonenden met hoe netjes ze zich gedragen. Ie-
mand zegt: “Mensen in nood moeten worden gehol-
pen maar 40 is op die plek gewoon teveel.”

EnschedeZuid
nieuws voor heel

Johan die had het wel geweten.

Het nieuwe jaar is weer begonnen en voor we het weten zitten we 
weer volop in de molen van het nieuws en de drukte van alle dag. 
Een kleine groep cliënten die wij dagelijks verzorgen gaat een of 
twee keer per week naar de dagopvang of de “boerderij”.
Meneer gaat 2 maal per week naar de boerderij, het is een wereld op 
zich. Maar deze wereld is klein en overzichtelijk.
Sommige mensen gaan jaren en anderen is het niet gegeven er lan-
ger dan een paar maanden te zijn. Meneer gaat altijd met veel ple-
zier, voelt zich er thuis en heeft zich er een plekje verworven. Thuis 
is hij iemand die wel een steuntje in de rug gebruiken kan om de 
dagen door te komen. Hij heeft verscheidene deukjes opgelopen in 
de weg naar de leeftijd die hij nu heeft. Maar op de boerderij is hij 
een kartrekker.
Gevat vol goede zin en neemt mensen op sleeptouw om er een ge-
zellige dag van te maken. Je hebt met de een meer een klik dan met 
een ander zegt hij. Zo kwam gelijk met meneer Johan voor de eerste 
keer op de boerderij.
Johan een stille ingetogen man die in zijn werkende leven schilder 
was geweest. We begrepen elkaar en konden praten over de serieu-
ze dingen in het leven, maar ook lachen om dat we de zaken liever 
niet groter maakten dan ze waren. We zeiden vaak dat sinds Johan 
op de boerderij verscheen het onderhoud er veel beter uitzag en al-
les strak in de lak zat.
Als er een probleem was dat om een snelle en eenvoudige oplossing 
vroeg, was het “laten we Johan maar even vragen”.

En toen werd Johan ziek,en kwam niet meer. Nog eenmaal is Jo-
han geweest, even op de koffie. Dit doet verdriet. Een vaste goede 
vrienschap loopt ten einde. Na een paar weken komt het bericht dat 
Johan is overleden. We wisten dat het zou gebeuren zei meneer 
maar het verdriet is groot. In deze kleine wereld waar mensen dicht 
op elkaar soms op de grens van leven en dood de dag met elkaar 
doorbrengen, komt dit hard aan.
De draad word weer opgepakt, iedereen heeft zijn taak. Er word ge-
lachen en gehuild en als zich een moeilijk op te lossen probleem 
voordoet wordt er gezegd: ”Johan die had het wel geweten”.

Plien

Gewoon
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Stadsdeelcommissie Zuid vergadering 10 december 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst Stadsdeel Enschede Zuid in de Magneet 7 januari 2020

De VoorleesExpress is voor iedereen

Dinsdag 7 januari waren er op meerdere plekken 
in Enschede stadsdeel-nieuwjaarsrecepties, in zuid, 
noord, oost en west. ’s Avonds was de bijeenkomst 
voor de gehele gemeente in de Brandweerkazerne 
aan het Spaansland. Voor wie het nog niet weet: 
iedereen is welkom op deze nieuwjaarsbijeenkom-
sten, alle belangstellenden kunnen zo binnenlopen, 
een praatje maken met bekenden, onbekenden, 
wethouders, ambtenaren of de burgemeester en ie-
dereen een gelukkig nieuwjaar wensen. 

Om 16.30 uur stond de nieuwjaarsreceptie voor 
het stadsdeel Zuid gepland in de verbouwde en net 
weer geopende wijkcentrum De Magneet aan de 
Hertmebrink. En de belangstelling was weer groot. 
Iedereen werd persoonlijk bij de deur welkom ge-
heten door stadsdeelwethouder Arjan Kampman, 
stadsdeelmanager Zuid & West Timo Keuken en 
de drie wijkregisseurs Zarina Dihal (WB), Dennis de 
Heusden (HH) en Just Boeke (SL). Handjes werden 
geschud door alle aanwezigen, nieuwjaarswensen 
werden uitgewisseld en de hapjes en drankjes wer-
den goed aangesproken. Zoals gebruikelijk hield de 
wethouder Kampman zijn Nieuwjaarsspeech waar-
in hij terugkeek op het afgelopen jaar. Daarna nam 
Stadsdeelmanager Timo Keuken het stokje over en 
blikte vooruit naar 2020. 

Voorafgaande aan het starten van de film over 2019 
in Zuid, werd stilgestaan bij het plotselinge overlij-
den van wijkagent Niels Scholten in 2019.

Toen was het tijd voor de Nieuwjaarsspeech van 
wethouder Kampman: “Als er over Zuid gesproken 
wordt, gaat het vaak over armoede, onveiligheidsge-
voelens, overlast en dergelijke. De vestiging RIBW 
en afval-overlast zijn voorbeelden hiervan. Dat deze 

zaken spelen ontken ik niet. Maar wat Zuid bijzonder 
maakt is de kracht van de inwoners in deze wijken! 
Zowel jong als oud! Dat blijft te vaak onderbelicht. 
Te denken valt onder meer aan: het jeugdlintje voor 
Dylan Joosting van 16 jaar, vrijwilligers die zich elke 
dag weer inzetten voor de inwoners, de onderne-
mers die zich inzetten voor een dementievriendelij-
ke wijk en Winkelcentrim Zuid dat uitgeroepen is tot 
het beste winkelcentrum van Enschede.”

Per wijk werden in de terugblik de volgende high-
lights naar voren gebracht:

Wesselerbrink:
De Magneet: In samenwerking zijn we gekomen tot 
een laagdrempelige voorziening voor mensen met 
vragen over wonen, zorg, welzijn en/of ondersteu-
ning. Huiskamer van de wijk: de uitbreiding van het 
gebouw van de Vrije Baptistengemeente met een 
plek voor de jeugd en waar alle bewoners welkom 
zijn. Onze buurt De Posten: Na gesprekken met be-
woners die ideeën aan hebben gedragen over hoe 
hun ideale wijk er in de toekomst uit zou moeten 
zien is de visie van ‘Onze buurt de Posten’ tot stand 
gekomen.

Helmerhoek
De Bijenhoek: De Bijenhoek heeft zich dankzij het 
bewonersinitatief ontwikkeld als een plek die bij-
draagt aan ontmoeting, educatie en duurzaamheid.
Wijkcentrum de Helmer: Een belangrijke ontmoe-
tingsplek voor tal van activiteiten en ontmoeting.

Stroinkslanden
Smileyveld Stroinkslanden: won de Enschedese 
Vrijwilligersprijs 2019 door de versteviging van de 
stichting voor sport- en speluitleen voor kinderen uit 
Zuid. 
Oprichting buurtcommissie Hanenberglanden: zet 
zich in ter bevordering van de leefbaarheid in de 
Hanenberglanden.

Vervolgens zette de wethouder een aantal mensen 
in het zonnetje en diegenen die aanwezig waren 
werden persoonlijk bedankt en ontvingen een atten-
tie: Frans en Geke van Triest van het Smileyveld 
Stroinkslanden; Job en Ineke Brömmelhaus van 
kinderboerderij De Wesseler; Sylvia Vos die al jaren 
kinder- en buurtactiviteiten organiseert in De Brink; 
Frank Roeloffzen die met bevlogenheid als cen-
trummanager aan het mooiste winkelcentrum van 
Twente heeft gewerkt en net afscheid heeft geno-
men; Burgerwacht Helmerhoek/Boswinkel die zich 
inzetten om het gevoel van veiligheid bij de fietstun-
nels te verbeteren.  

In de vooruitblik door stadsdeelmanager Timo Keu-
ken werden de volgende zaken benoemd: verhui-
zing van stadsdeelmanagement naar de Vlierstraat 
wanneer dit gereed is, Onze Buurt de Posten, ont-
wikkeling van de Wesseler, Smiley Stroinkslanden, 
Winkelcentrum Stroinkslanden en Zuid en verkeer 
Hart van de Helmerhoek.

Samen boe-
ken lezen. 
Avonturen be-
leven. Lekker 
op schoot of 
samen op de 
bank. Voorle-

zen is leuk en gezellig! Het is ook goed 
voor de taalontwikkeling van kinderen. 
Door (voor)lezen wordt de woorden-
schat vergroot. Ook kunnen kinderen 
door verhalen leren omgaan met emo-
ties. Voorlezen maakt je leuker. Er kan 
een hele wereld voor je open gaan.
Het kan… want voorlezen is soms heel 
moeilijk. Bijvoorbeeld als Nederlands 
niet je eigen taal is. Of het past niet in 
je cultuur. Maar ook voor mensen die 
gewoon in Nederland geboren zijn, kan 
het Nederlands moeilijk zijn. 

Omdat voorlezen een goed middel is 
om de Nederlandse Taal te leren en ge-
woon omdat het leuk is, wil de biblio-
theek graag helpen: 

De VoorleesExpress
Een vrijwilliger gaat thuis bij een gezin 

voorlezen. Zo kunnen kinderen en ou-
ders samen ervaren hoe voorlezen gaat 
en hoe leuk het is. Het project duurt 20 
weken. De voorlezer komt 1x per week. 
De voorlezer en het gezin gaan ook sa-
men een keer naar de bibliotheek. De 
kinderen krijgen een pasje (gratis) en 
kunnen zelf boeken lenen. Zo hopen 
we dat iedereen kan ervaren hoe leuk 
voorlezen is. 

Dus:
• Vind je voorlezen ook moeilijk? 
•  Wil je graag leren hoe je kunt voorle-

zen?
• Vind je het Nederlands moeilijk? 
•  Hebben je kinderen moeite met taal op 

school?

Doe mee! Samen kunnen taal en (voor)
lezen leuk maken!

Kijk op: www.voorleesexpress.nl/loca-
tie/enschede. Of neem contact op met 
Christine Mulder/José van der Heide, 
053 480 48 36 of voorleesexpress@bi-
bliotheekenschede.nl

De Wijkraad houdt zich in 2020, sa-
men met de gemeente, bezig met de 
omgeving van de Magneet.

Dat er in 2019 veel gebeurd is in de 
Magneet kunnen we nu zelf zien aan 
de buitenkant. 
Er komt een mooie tuin met picknick-
tafels en veel mooie plekken voor de 
jeugd voor allerlei buitenactiviteiten.
Binnen ziet het er ondertussen (op 
nog een enkel detail na) ook fantas-
tisch uit. Veel licht en lekker ruim.

In de ontmoetingsruimte staat een 
lange leestafel met makkelijke stoe-
len. Op de tafel staan de prachtige 
bloemen die de Wijkraad kreeg van 
de gemeente.
Het is de bedoeling dat mensen aan 
deze tafel onder het genot van een 
kopje koffie (à 50 cent) met elkaar 
kennismaken en/of een praatje ma-
ken.

Toch ontbrak er nog wat. Bij een lek-
ker kopje koffie hoort immers ook het 
lezen van de krant. Daarom heeft de 
wijkraad besloten een abonnement 
op de Tubantia te nemen, zodat u 

daar ook van kunt genieten. U kunt 
niet alleen genieten van elkaar en de 
krant, maar ook boeken lenen (gra-
tis) die in de kast staan in de ont-
moetingsruimte. 
Komt u gerust eens langs, er is van 
alles te doen en zien in de Magneet. 
Tevens ligt er een stapel Brinkpra-
ten, waarvan u er altijd eentje mee 
kunt nemen, wanneer u hem niet 
zelf heeft ontvangen. 
Wij doen onze uiterste best om de 
verspreiding van de Brinkpraat zo 
goed mogelijk te laten verlopen, 
maar helaas gaat dat nog wel eens 
mis.

U kunt de Brinkpraat trouwens ook 
vinden bij o.a. de openbare toilet-
ten (de vriendelijke dame geeft u 
er graag eentje mee) Bruinewoud, 
Jumbo en Bruna in Winkelcentrum 
Zuid. 

We zien u graag in de Magneet tij-
dens het lezen van de krant.

Namens de wijkraad
Dineke Buurman-Boersma.

Kom de krant lezen in de Magneet Activiteiten De Magneet
Hertmebrink 1, Tel. 06 125 97 051, dagelijks tot 14.00 te bereiken. 
Verhuur voor cursussen, bijeenkomsten en activiteiten. Tevens verhuur van 
kantoorruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea Verheijen, 
a.verheijen@enschede.nl
 
Activiteiten:

Maandag 09.00 - 17.00 uur:  rijbewijskeuringarts (bel tel 036-72 00 911 om 
een afspraak te maken

  13.00 - 16.00 uur: gym voor ouderen Livio
  13.00 - 15.30 uur: Biljarten
  20.00 - 22.00 uur: Popkoor Enske

Dinsdag  09.30 - 11.30 uur: ontmoetingsgroep ouders kleine kinderen Alifa
  13.00 - 16.00 uur: ouderensoos ANBO (sjoelen, kaarten, biljarten)
  17.00 - 18.30 uur: huiswerkbegeleiding
  19.00 - 20.00 uur: jazzballet
  20.00 - 21.00 uur: Thai Chi

Woensdag 09.00 - 12.00 uur: inloop Wijkwijzer
  10.00 - 12.00 uur: inloop wijkraad
  10.00 - 12.00 uur: redactie Brinkpraat (elke 2e woensdag vd maand)
  13.00 - 15.30 uur: Biljarten
  14.00 - 16.00 uur: kidsclub Alifa
  14.00 - 15.30 uur: hobbyclub Sonja (creatief, knutselen, schilderen)
  16.30 - 18.30 uur: huiswerkbegeleiding

Donderdag 09.30 - 11.15 uur: werelddansen 
  14.00 - 16.30 uur: 55+-dansen (dansmiddag)
  15.00 - 17.00 uur: MS-groep
  19.45 - 21.00 uur: wetswinkel
  19.45 - 20.45 uur: Yoga

Vrijdag  15.00 - 16.00 uur: Arabische les

Zaterdag 15.00 - 17.00 uur: MS-groep

Zondag  19.45 - 22.00 uur: Bingo

Wijkcentrum De Magneet is elke werkdag vanaf 8:00 geopend. Iedereen is welkom.
Er is gelegenheid om een kopje koffie te drinken, even een praatje te maken of de krant te 
lezen.

Vergaderschema 2020: 4 februari, 24 maart, 
19 mei, 23 juni,19 september en 17 novem-
ber. De vergaderingen zijn altijd op 
dinsdagavond om 19.30 uur. De locatie 
vindt u op www.enschede.nl
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Dit jaar heeft Audry Hoemakers de titel meest inspirerende 
vrouw 2019 mogen dragen en heeft ze op 8 maart 2019 
de zilveren speld uitgereikt gekregen van Wethouder Arjen 
Kampman. Aan de hand van nominaties van burgers uit 
Twentebreed, heeft de jury haar uit de acht genomineerde 
gekozen.
Op 8 maart 2020 willen we graag wederom gebaseerd op 
nominaties aangedragen door Twentse burgers deze titel 

en de Brigit Sijmons Award uitreiken. De Award staat voor een stimulans 
voor vrouwen dat ze op hun manier andere stimuleren en inspireren hun 
hart te volgen en een voorbeeld zijn. Hiervoor kan iedereen nominaties 
aandragen.

We zijn op zoek naar de meest inspirerende vrouw 2020 om aan haar 
de Brigit Sijmons SIVE Award 2020 uit te kunnen reiken! 

Brigit Sijmons was voorzitter bij SIVE en overleed op 10 november 2017. 
Haar kracht: Het verbinden van mensen. Vol enthousiasme en positiviteit 
heeft ze vele vrouwen kunnen inspireren en haar kracht is vandaag de 
dag nog steeds voelbaar. Het initiatief voor deze prijs komt bij het bestuur, 
de vrijwilligers en de huidige coördinator, vandaan om zowel Brigit als de 
inspirerende vrouwen uit Twente te kunnen eren. Op 8 maart wordt, tijdens 
het ‘Internationale Vrouwendag Evenement’ in Enschede de award uitge-
reikt aan de winnares.

Iedereen mag vrouwen nomineren. Om de Brigit Sijmons SIVE 2020 Award 
te kunnen winnen dient zij te voldoen aan de onderstaande criteria:
- is een inspiratiebron in Twente,
-  zet zich in voor de samenleving door anderen te helpen,
- dopt haar eigen boontjes,
- is een voorbeeld voor andere vrouwen,
-  vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt en draagt dit ideaal 

ook uit.

Dus, ken jij DE vrouw waar SIVE naar op zoek is? Meld haar dan zo snel 
mogelijk aan. Dit kun je doen door een korte motivatie te schrijven waaruit 
blijkt dat zij voldoet aan de gestelde criteria en een rechtenvrije foto te mai-
len naar coordinator@sive.nl .
Aanmelden kan tot en met 1 februari. Daarna worden de nominaties be-
kend gemaakt.

De deelnemers van Het Helmgras 
wensen u het beste voor 2020. Te-
vens willen ze iedereen bedanken 
die afgelopen jaar bij Het Helmgras 
langs is geweest.
De kerstboomverkoop was weer een 
groot succes en de deelnemers zijn 
druk geweest. De laatste dag voor 
de Kerstvakantie hebben ze oliebol-
len en appelflappen gemaakt en ge-
geten. Er waren kerstpakketten voor 
iedereen en de relatiegeschenken 
zijn rondgebracht. Vervolgens was 
het twee weken vakantie. Sommi-
gen gingen naar huis, anderen ble-
ven om lekker bij te slapen. Om het 
nieuwe jaar goed te beginnen zijn 
ze de eerste dag na de vakantie met 

z’n allen uit eten geweest. 
Nu wordt er weer druk gewerkt aan 
de voorraad brandhout die zo goed 
als op is. Het wordt nu gezaagd en 
gedroogd, de wind waait er lekker 
doorheen, zodat er vanaf juni/juli 
weer gekocht kan worden. 
De toonzaal is gewoon geopend en 
misschien leuk daar eens te kijken 
voor een cadeautje voor uw Valen-
tijn. 
Er is ook weer ruimte voor nieuwe 
deelnemers. Mensen met een psy-
chische kwetsbaarheid worden uit-
genodigd om een of meerdere dag-
delen te komen besteden op Het 
Helmgras. Er is een atelier om te 
keramieken, kaarsen te maken en 
een werkplaats voor houtbewerking. 
Er zijn ook diverse tuinwerkzaamhe-
den.
U vindt ‘t Helmgras aan de Ronde-
maatweg 75. Voor meer informatie: 
kunt u bellen met 053-478 15 05 of 
mailen met hethelmgras@hetnet.nl

’t Helmgras, wist u dat... Medisch pedicures de Posten 
breiden activiteiten uit
De medisch pedicures van de 
Posten breiden hun (eerstelijns)
activiteiten uit. Voortaan kunnen 
ook inwoners van Stadsdeel Zuid 
die met voetproblemen kampen 
terecht in de professioneel inge-
richte salon in de Posten (de Pos-
ten 135 in Enschede). 

Specialistische voetbehandelingen
De medisch pedicures van de Pos-
ten houden zich bezig met de verzor-
ging van voeten. De behandeling is 
gericht op voet-, huid- en nagelaan-
doeningen, zoals bijvoorbeeld inge-
groeide nagels, schimmelnagels, 
en het verwijderen van likdoorns, 
eelt en andere oneffenheden. Ver-
der verrichten de medisch pedicures 
voetonderzoek en adviseren zij over 
het juiste schoeisel. Ook meten ze 
ortheses of nagelbeugels aan, ge-
richt op preventie en pijnverminde-
ring.
Klanten kunnen met alle soorten risi-
covoeten terecht bij de medisch pe-
dicures van de Posten. Recent bie-
den zij ook oncologische voetzorg 
aan. Maar er hoeft geen medische 
noodzaak te zijn voor een pedicure-
behandeling. Die kan ook gewoon 
als verwennerij dienen.
De medisch pedicures van de Pos-
ten werken nauw samen met de po-
dotherapeuten van Voetencentrum 
Wender en de orthopedisch schoen-
technici van Kievit Schoenen.

Ook voor wijkbewoners
Niet alleen bewoners van de Posten, 
maar ook inwoners van Stadsdeel 
Zuid kunnen nu zonder verwijzing 
een afspraak maken via telefoon-
nummer 053 4753753. 
Voor de eerste behandeling geldt 
een korting € 2,50.
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Tamara Wennink
  Broekheurnestede / Broekheurnerplein 2
 7544 NZ Enschede
	06 51 40 51 87
	tamarawennink@mylifeslim.com

Herfstactie!
Gratis intake t.w.v. 

€25,00
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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.

De eetsoos begint weer. Welke 55+ eet weleens alleen en zou graag wat 
meer samen met anderen willen eten. Altijd een vers bereide warme maaltijd 
met een voorgerecht of een nagerecht. Er wordt heel divers gekookt. Koffie 
of thee krijgt u ook en als u wilt nog even gezellig napraten. Wij zijn gestart 
op woensdag 15 januari 2020.
U wordt verwacht tussen 11.30-12.00. We serveren de maaltijd om 12.00. 
Elke woensdag zullen wij voor u koken alleen niet in de schoolvakantie-
periode. De kosten voor de maaltijd bedraagt 6 euro per keer. Lijkt het u 
leuk maar ook gezellig om bij ons te komen eten dan wordt u verwacht bij 
restaurant Pompidou, Wesselerweg 13 op de bovenverdieping. Er is een 
stoeltjeslift aanwezig.
U kunt zich tot 1 dag voor aanvang aanmelden bij: Ria van den Berg
06 452 51 532 of Ans Rebergen 053 433 24 39

Eetsoos bij restaurant Pompidou

Iedere maandagmiddag van 13:30-15:30 uur is er 
in het Stroinkshuis een spelletjesmiddag. Els Nij-
enhuis kwam op het idee om een spelletjesmid-
dag te organiseren om mensen in de Zuidwijken 
te verbinden. Gewoon gezellig bij elkaar komen 
en spelletjes spelen. Meedoen is gratis en ieder-
een is welkom. Alleen de koffie en thee moeten 
de deelnemers zelf betalen. Jeroen Wams van 
SVEN vond deze spelletjesmiddag een goed ini-
tiatief. Daarom helpt SVEN graag om dit initiatief 
te ondersteunen.

Samen dingen doen
Els: “Ik zoek graag naar manieren om met mensen 
in contact te komen om samen dingen te doen. 
Gewoon gezellig. En ik dacht waarschijnlijk zijn er 
nog wel meer mensen die deze gezelligheid zoe-
ken.” Dat klopte, want iedere maandagmiddag 
komen ongeveer 10 mensen bij elkaar. Els: “We 
worden echt een groep. Ik noteer ook contactge-

gevens van de deelnemers, zodat we elkaar op 
de hoogte kunnen houden van de plannen. Maar 
vooral ook om even contact te zoeken als iemand 
niet komt. Even laten weten dat die persoon wel 
gemist is. Dat is belangrijk. Waarschijnlijk gaan 
we op den duur ook een lief-en-leedpot maken.

Meer momenten
Op dit moment is de spelletjesmiddag in de 
Stroinkslanden alleen nog op maandagmiddag. 
Els: “Ik heb al van verschillende mensen gehoord 
dat als het op een avond of later op de middag 
zou zijn, ze ook willen komen. Daarom gaan we 
proberen om op dinsdagmiddag om 13.30 uur en 
donderdagavond om 19.30 uur een spelletjesclub 
op te richten. Bovendien is er interesse om een 
klaverjasgroep op te richten.”

Uitbreiden naar heel Zuid
Ook zijn er al plannen om uit te breiden met spel-

letjesbijeenkomsten op andere plekken in En-
schede Zuid. Initiatiefnemer in de Stroinkslanden 
Els Nijenhuis heeft al contact gehad met Linda 
Ludwig van de huiskamer in Helmerhoek: “We 
zouden graag activiteiten in de Zuidwijken met 
elkaar verbinden. Dan kunnen belangstellenden 
in Zuid ook eens in bij activiteiten in de buurtwijk 
kijken en wellicht is het wel mogelijk om competi-
ties tussen de wijken op te zetten. Graag komen 
we in contact met soortgelijke initiatieven in de 
Wesselerbrink en de Helmerhoek.”

Zin gekregen om ook spelletjes te komen spe-
len in het Stroinkshuis? Kom dan vrijblijvend op 
maandagmiddag eens langs. Wilt u meer infor-
matie of zou u op één van de andere momenten 
mee willen doen? Of weet u van belangstelling 
ergens anders in Enschede Zuid? Bel dan met 
Els Nijenhuis: 06 511 55 395 of mail naar:
elsnijenhuis57@gmail.com.

De Troefadoer: Kaart- en spelclub Stroinkslanden

Nationale Voorleesdagen: Voorlezen maakt je leuker!
Van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari 2020 vinden weer de jaarlijkse 
Voorleesdagen plaats speciaal voor jonge kinderen, die nog niet zelf kunnen le-
zen. Want voorleestijd is kwaliteitstijd. Samen van een leuk verhaal genieten, mooie 
prenten bekijken, lachen of praten met elkaar over het boek. Kinderen kunnen zo op 
een veilige manier, op schoot bij een ouder of in de kring in de klas, kennismaken 
met verhalen, emoties en gebeurtenissen. Voorlezen vergroot bovendien het taal-
gevoel, het tekstbegrip en het inlevingsvermogen van kinderen. Maar het is vooral 
gezellig en leuk!

De Bibliotheek Enschede besteedt uitgebreid aandacht aan dit project. Hermien 
Keppels, Hoofd Dienst Ondersteuning Onderwijs, vertelt: “Ieder jaar nodigen we alle 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Enschede uit om naar een voorstelling 

te komen kijken. Met behulp van een subsidie van de gemeente kunnen we die 
voorstelling gratis aanbieden. Daardoor is dit een ideale mogelijkheid om kinderen 
in aanraking te laten komen met theater. De voorstellingen gaan allemaal over het 
prentenboek van het jaar, maar ze zijn allemaal anders. Ook zijn de voorstellingen 
interactief, zodat de kinderen en de juffen er echt bij betrokken worden. 
Dit jaar worden de voorstellingen o.a. verzorgd door Poppentheater Kletskous en 
door Katiuscia Principato uit Enschede. Om de voorstellingen echt bijzonder te ma-
ken, zorgt zorgboerderij ‘De Viermarken’ ieder jaar voor koekjes speciaal in het 
thema van het boek. Na afloop van de voorstelling krijgen de kinderen namelijk 
allemaal limonade en een koekje. 
De Nationale Voorleesdagen zijn bovendien een goed project om aan boekpromotie 
te doen en om ouders te betrekken bij het (voor)lezen. In de bibliotheek verkopen 
we ook de miniversie van het prentenboek voor €5,25. Veel ouders kopen na de 
voorstelling gelijk een boekje om thuis verder te gaan met het verhaal. De kinderen 
krijgen bovendien allemaal een vingerpopje van de hoofdpersoon.”

Dit jaar is ‘Moppereend’ van Joyce Dunbar het prentenboek van het jaar. Eend is 
mopperig, want haar vijver is opgedroogd en ze denkt dat niemand met haar wil 
spelen. Verschillende dieren stellen leuke dingen voor, maar Eend wil niks. En dan 
wordt ze ook nog achtervolgt door een grote donkere wolk…

Hermien Keppels: “Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Tijdens 
de Nationale Voorleesdagen krijgen ze als cadeautje een vingerpopje van Mopper-
eend. Die actie geldt in iedere vestiging, dus ook in de Bibliotheek Zuid!”

Nieuwsgierig geworden? Kom eens langs bij de Bibliotheek Enschede, filiaal Zuid 
aan de Wesselernering 46 bij Winkelcentrum Enschede Zuid. Of kijk op www.biblio-
theekenschede.nl voor meer informatie.

Nomineer uw keuze voor meest 
inspirerende vrouw 2020
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Zo in de kerstperiode, maar vooral 
tijdens de kerstvakantie vind ik het 
altijd heel gezellig in het Winkelcen-
trum Enschede Zuid. Ik hou van een 
volle parkeerplaats, fietsen her en 
der, opstoppingen voor de kassa’s, 
gratis proeverijen en kerstmuziek 
overal. Het is een tijd van gezellig-
heid en dat merk je ook in de wijken. 
Mensen zoeken elkaar op. Kerst-
markten op school, een actie bij de 
sportclub, het jaarlijkse klaverjas-
sen van mijn opa in het buurthuis. 
Ik vind het een speciale tijd. Maar 
nu is het nieuwe jaar aangebroken. 
En die eerste tijd staat nog bol van 
de nieuwjaarsborrels of -ontbijten. 
In ieder geval vliegen 
de wensen je om de 
oren en dat geeft mij 
energie. Onze buur-
man wenste mij ‘de 
ALLERbeste wen-
sen’, leuk om te ho-
ren al die betrokken-
heid bij elkaar. 2020 
Is het eerste jaar voor 
mij dat ik geen goede 
voornemens heb. Normaal gespro-
ken som ik de een na de ander op. 
Ik ben zogezegd ‘een ambitieus tiep-
je’. Ik vind het voor mijzelf bijzonder 
dat ik geen eisen aan mezelf stel. 
Ja, ho, dat doe ik altijd wel, maar 
nu maak ik ze niet officieel aan het 
begin van het jaar. En dat terwijl ik 
sinds mijn stageperiode bij Alifa me 
toch veel bewuster ben geworden 
van dingen. Vooral bijvoorbeeld van 
de eenzaamheid van mensen. Nu is 
dat toch wel steeds meer een the-
ma in Nederland, maar ik zie het zelf 

ook directer. Het kan nog zo gezellig 
zijn in het winkelcentrum, ik kom er 
ook allerlei mensen tegen, maar ik 
weet dat er veel mensen zijn die met 
kerst en Oud & Nieuw gewoon thuis-
zitten. Alleen, of met z’n tweeën. All 
you need is love kijken, biefstukje in 
de pan. Op kerstochtend koffiedrin-
ken met een van de kinderen. En 
op oudjaarsavond, tja, wat doen je 
dan? Meer dan ooit realiseer ik me 
dat er veel mensen alleen zitten te 
kijken. En dan duren dagen lang. 
Langer dan in de rest van het jaar. 
Waar bij mij de tijd voorbij vliegt, 
kruipt die voor sommige anderen. Ik 
zou daar een goed voornemen voor 

mijzelf voor willen be-
denken: hoe kan ik 
anderen minder een-
zaam maken? Hoe 
houden we die nieuw-
jaarswensen voor el-
kaar vast? Hoe zien 
we ons eigen aan-
deel daarin? Bij Alifa 
draait het allemaal 
om verbinding met el-

kaar, met de mensen in de wijken. 
We organiseren activiteiten, maken 
contact in leuke gesprekken en bin-
den mensen aan elkaar of andere 
organisaties. Met deze stage kan ik 
mijn steentje bijdragen aan minder 
eenzaamheid en dan is die kerstpe-
riode die er aan het einde van 2020 
weer aan zit te komen, hopelijk voor 
meer mensen ook echt gezellig. Of 
het een voornemen is of niet, ik ga 
er mee aan de slag.

Sofie, stagiaire bij Alifa

Allereerst natuurlijk voor iedereen 
een gelukkig en gezond 2020 toe-
gewenst.

In de komende maanden wil ik u 
graag informeren over alle nieuwe 
ontwikkelingen en activiteiten op 
ons Ontmoetingspark Zuid aan de 
Geessinkweg. Het lijkt rustig in deze 
periode van de winterstop, maar 
niets is minder waar. Onze teams 
zijn weer in training voor de tweede 
competitiehelft, de oliebollenkraam 
zijn op. We hebben net een drukbe-
zochte nieuwjaarsreceptie achter de 
rug waar we een aantal vrijwilligers 
nog een extra in het zonnetje gezet 
hebben. Frank Even is gekozen tot 
Victoriaan van het jaar, onze eigen 
onderhoudsploeg samen met het 
team Zaterdag 3 zijn benoemd tot 
team van het jaar voor hun grote in-
zet binnen onze vereniging.

In deze eerste aflevering wil ik het 
eerst graag hebben over het begrip 
vereniging, een vereniging is vol-
gens de wet een verzameling van 
mensen die zich met een bepaald 
doel of doelen heeft georganiseerd. 
Een vereniging is in Nederland maar 
ook in Europa een unieke vorm, sa-
men met elkaar zorgen we veelal op 
vrijwillige basis voor elkaar.

En dat is nu net wat we willen zijn 
met ons ontmoetingspark. We zijn 
niet alleen meer een voetbalver-
eniging (dit blijft natuurlijk wel onze 

oorsprong) maar we hebben ook 
leden die met elkaar een biljartclub, 
een dartclub, een Walking Football 
club, een jeu-de-boulesclub, een 
loopgroep en een bootcampgroep 
hebben.
We bieden een grote groep vrijwil-
ligers de mogelijkheid om samen 
contact te onderhouden tijdens hun 
werkzaamheden. We zijn onderdak 
voor de entree-opleiding van het 
ROC, bieden de mogelijkheid om te 
vergaderen aan diverse groepen uit 
onze buurten in Zuid Enschede. We 
zorgen het hele jaar door, vijf dagen 
in de week met ons concept Thuis@ 
voor de opvang na schooltijd van 
een groep van 40 kinderen uit de 
buurt.
We zijn dus heel veel meer dan een 
gewone voetbalvereniging, alles is 
er op gericht om elkaar in de buurt te 
ontmoeten om samen te sporten, te 
bewegen, te werken aan de condi-
tie of gewoon om even bij te praten. 
Een echte vereniging dus met een 
doelstelling die veel verder gaat dan 
alleen een potje voetbal.
Om dit allemaal te kunnen doen 
hebben we ideeën en mensen no-
dig. Ik zou iedereen willen vragen 
om te komen met ideeën voor activi-
teiten, van alles is mogelijk op en in 
onze accommodatie.

We zoeken natuurlijk ook steeds 
mensen uit de buurt die willen biljar-
ten (overdag of ’s avonds) sporten, 
helpen in het keukentje of achter de 
bar, mensen die willen helpen met 
onderhoud van het complex. 

Neem contact op met onze ontmoe-
tingsclustermanager Martijn Koop 
(ontmoetingsclustermanager@vic-
toria28.nl) of met voorzitter@victo-
ria28.nl. Of kom gewoon langs aan 
de Geessinkweg

Gerard Tenniglo, 
voorzitter vv Victoria”28

Column: Wijkverhalen Nieuws uit Ontmoetingspark 
Zuid

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

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

en een extra oogje in het zeil is 
altijd handig.

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

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

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

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

ve
rto

ria
l

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

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 me-
teen een bevestiging!  
Of  het nu gaat om een ver-
gadering, symposium of  
bedrijfsuitje, als profes-
sionele organisatie bent 
u altijd op zoek naar dat 
‘beetje meer’. Prismare, 
Stroinkshuis en Lumen 
zijn bijzondere multifunc-
tionele accommodaties op 
verschillende locaties in 
Enschede. De wijkvoorzie-
ningen bieden legio moge-
lijkheden voor uw zakelijke 
bijeenkomst. Van vergade-
ringen voor kleine groepen 
tot symposia tot tachtig 
personen.   
Kijk op Prismare.nl, 
Stroinkshuis.nl of  
Lumen.nl voor meer infor-
matie en de mogelijkhe-
den over reserveringen!  

Vrijwilligerswerk bij de Posten maakt gelukkig

Meer groen in Overijssel
Steun aan kleine natuurprojecten: insectenweide of nestkasten?

Bij de Posten zijn ongeveer 320 
vrijwilligers werkzaam. Zij zijn on-
misbaar bij de ondersteuning en 

aandacht die bijdraagt aan het wel-
zijn van bewoners en klanten. Anne 
Wilderink en Frieda van der Meij zijn 
beiden coördinator vrijwilligerswerk 
en leiden de activiteiten in goede 
banen. In gesprek met Anne Wilde-
rink: 

Hoe bepaal je wie je waarvoor in-
zet?
“We hebben eigenlijk altijd vrijwilli-
gersvacatures. Die publiceren we 
op onze website. Daar kunnen be-
langstellenden lezen voor welke 
activiteiten en welke dagdelen we 
vrijwilligers zoeken. Op dit moment 
hebben we bijvoorbeeld een vaca-
ture voor vrijwilligers die met bewo-
ners van de Posten willen ontbijten 
in de Brink, dat is het restaurant van 
de Posten.
Naast de vrijwilligersvacatures ko-

men we ook graag in gesprek met 
mensen die zelf ideeën hebben, bij-
voorbeeld over het inzetten van hun 
eigen vaardigheden en competen-
ties op dagen of dagdelen die hen 
uitkomen. Vrijwilligerswerk kan een 
mooie manier zijn voor mensen om 
(weer) in het arbeidsproces te ko-
men, werkervaring op te doen of een 
gat in je CV te voorkomen. Ook het 
leren kennen van nieuwe mensen, 
het netwerk vergroten en het behou-
den of opbouwen van een dag- of 
weekritme zijn goede redenen om 
vrijwilligerswerk te doen. En actief 
blijven natuurlijk. Van de vrijwilligers 
die zich al bij de Posten inzetten 
hoor ik vaak dat ze willen bijdragen 
aan het welzijn van de cliënten van 
de Posten. Maar ook dat zij er zelf 
voldoening uit halen. Het biedt hen 
afwisseling, leuke contacten en ge-

zelligheid. De sfeer bij de Posten 
maakt dat zij hier graag komen. 

Vrijwilligerswerk maakt gelukkig
En wist je trouwens dat uit weten-
schappelijk onderzoek is gebleken 
dat je inzetten voor je medemens 
gelukkig maakt? Als vrijwilliger hoor 
je vaak “Wat fijn dat je er bent”. Dat 
zijn toch geluksmomentjes?!”

Meer informatie
Belangstellenden voor vrijwilligers-
activiteiten kunnen contact opnemen 
met Frieda van der Meij, fvander-
meij@deposten.nl, via telefoon 053 
- 4 753 753 of Anne Wilderink, awil-
derink@deposten.nl, telefoon  06 
-30626518. De actuele vrijwilligers-
vacatures zijn te vinden op www.de-
posten.nl/vacatures-vrijwilligers

Vers en meer keus

U kunt overal gratis parkeren

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Over-
ijssel houdt van groen en wil vanaf 1 
januari 2020 natuurinitiatieven stimule-
ren. Dit is mogelijk dankzij een nieuw 
Fonds, de Regeling Kleine Natuurpro-
jecten.
Deze laagdrempelige regeling is be-
stemd voor vrijwilligers die meer groen 
in de provincie Overijssel brengen. Zij 

kunnen een bijdrage aanvragen voor 
een pluktuin, insectenweide of een edu-
catief project waarin de natuur centraal 
staat. Hieronder vallen ook nestkasten 
en onderzoeksmaterialen als nachtkij-
kers en bewegingscamera’s. De maxi-
male bijdrage is € 750 per project. Meer 
informatie:
www.cultuurfonds.nl/overijssel
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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

 

ANWB Automaatje in Enschede
Start
In 2016 hoorden wij van Alifa Wel-
zijn Senioren voor het eerst iets 
over AutoMaatje van de ANWB. 
Bij de Burenhulpdienst vervoer-
den wij wel eens een senior maar 
we merkten dat de vraag steeds 
groter werd. Vandaar dat wij ons 
hadden aangemeld bij de ANWB 
als belangstellende gemeen-
te. Wij gingen in juli 2018 met 
25 chauffeurs van start en elke 
maand verdubbelde het aantal 
deelnemers en ritten.

Effect
AutoMaatje speelt in op een gro-
te vraag van veel mensen. Ver-
voer met uitstekende service. 
Onze vrijwilligers hebben iets 
wat veel beroepschauffeurs niet 
hebben en dat is tijd. Zij blijven 
rustig wachten als iemand naar 
een brillenwinkel moet en als het 
nodig is loopt de chauffeur mee 
en biedt de nodige ondersteu-
ning. De vrijwilligerchauffeurs 
gaan op verzoek mee in het zie-
kenhuis en steeds vaker gaan 
chauffeurs mee de spreekkamer 
in om te luisteren wat er gezegd 
wordt. Deze chauffeurs hebben 
een medische achtergrond en zij 
kunnen na afloop rustig uitleggen 
wat er gezegd is. Er zijn ook men-
sen die nodig nieuwe schoenen 
moeten hebben maar ze kunnen 
niet bij een winkel komen, dan is 
het leuk dat de (vaak vrouwelijke)  

 
chauffeur meegaat om te winke-
len. 

Eenzaamheid
Eenzaamheid staat volop in de 
belangstelling. Het vreemde is 
hoeveel mensen er zijn die niet 
eenzaam zouden hoeven te zijn, 
maar ze kunnen niet naar een 
activiteit of naar een familielid 
omdat ze er gewoonweg niet 
kunnen komen. Ze komen niet in 
aanmerking voor een Regiotaxi-
pas en de bushalte is te ver weg.

Ons team
Inmiddels hebben wij een team 
van 65 chauffeurs, 8 ritbemidde-
laars en 4 intakers. Zij verzorgen 
de ruim 300 leden van AutoMa-
tje. Dit jaar hebben wij meer dan 
4200 ritten verricht. Aangezien 
wij voor automaatje geen subsi-
die krijgen, hebben wij een stop 
gezet op nieuwe klanten. Waar-
schijnlijk betreft het een tijdelijke 
stop en belangstellenden kunnen 
zich altijd op een wachtlijst laten 
zetten.
ANWB-AutoMaatje is een dienst 
van Alifa Welzijn Senioren, Pa-
thmossingel 200, 7513 CM En-
schede. Tel. 053 432 01 22
Voor meer informatie of andere 
diensten van Alifa Welzijn Senio-
ren kijk op www.alifawelzijnseni-
oren.nl 
Mail: automaatje@alifa.nl

De redactie belde met Willem Gortemulder, 
chauffeur bij Automaatje die op dat moment net 
op stap is: “ja, ik ben met veel plezier chauffeur 
bij Automaatje. Deze klus is op m’n lijf geschre-
ven. Ik ben gepensioneerd maar kan niet stilzit-
ten en dit kwam ik tegen. Ik ben lekker op weg 
zo! Ik ben de ideale buurman. En ben absoluut 
niet zomaar een taxichauffeur: ik loop met tas-
sen te zeulen, zet de rollator in de schuur en ik 
wacht op de mensen als ze een afspraak heb-
ben of boodschappen doen. Een vreselijk leu-
ke en dankbare klus, hoe moeten die mensen 
anders ergens naar toe gaan, of van A naar B 
komen? En met zoveel persoonlijke aandacht? 
Wij dragen bij aan de mobiliteit van mensen.” 
Op de achtergrond roept een tevreden mevrouw 
B.: “Willem is onmisbaar!” 

De Brink: 
restaurant voor de hele wijk
Restaurant De Brink is het bruisend hart van woonzorgorganisatie 
de Posten. Niet alleen bewoners van de Posten kunnen hier terecht. 
Ook wijkbewoners kunnen er gebruik van maken. Zij zijn dagelijks 
welkom in een gezellige en gastvrije ambiance voor een kop koffie, 
lekkere lunch of gezellige borrel. En tussen 12.00 - 13.30 uur en 
17.00 - 18.30 uur wordt dagelijks een vers bereide warme maaltijd 
geserveerd in het restaurant aan de Posten 135 in Enschede. Er is 
elke dag een keuzemenu, waarbij gasten ter plekke kunnen kiezen 
uit 2 soorten soep, groente, aardappelgerecht en vlees. 
De kosten voor een maaltijd zijn:
Soep: € 1,30
Hoofdgerecht: € 6,50
Nagerecht: € 1,10

Regelmatige bezoekers kunnen met een spaarkaart sparen voor 
een gratis hoofdgerecht. Op de website van de Posten (www.depos-
ten.nl/weekmenu-de-brink) is elke week te zien wat er op het menu 
staat. Daar kunt u zich ook aanmelden om wekelijks het weekmenu 
via de mail te ontvangen. 

Bezorging
Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar De Brink te komen? Het 
is ook mogelijk om een warme maaltijd thuis te laten bezorgen als u 
in de Wesselerbrink woont. Dit kan dagelijks tussen 12.00 en 12.30 
uur.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met het team van restaurant 
De Brink, via 053 - 4753 764 of debrink@deposten.nl. 

Aankomende week op het menu:
Maandag 27 januari
soep keuze, kipbraadlapje / sucadelapje, romanobonen/ spruiten
aardappelpuree / gekookte aardappelen, dessert keuze

Dinsdag 28 januari
soep keuze, macaroni schotel met geraspte kaas / varkenssaucijs
gemengde rauwkost salade / rode kool, gekookte aardappelen,
dessert keuze

Woensdag 29 januari
soep keuze, houthakkers steak, prei à la crème  / gekookte aardap-
pelen, of bami compleet, Vietnamese loempia’s met zoetzure saus
rauwkost / kroepoek, dessert keuze

Donderdag 30 januari
soep keuze, beenhammetje / kipshaslick, snijbonen / doperwten
gekookte aardappelen / gebakken aardappelen, komkommersalade,
dessert keuze

Vrijdag 31 januari
soep keuze, riblapje / spinazie à la crème, gekookte aardappelen, of
wrap met gehakt, rauwkost / rijst met saus, dessert keuze

Zaterdag 1 februari
soep keuze, zuurkoolschotel, of kippenpoot / bloemkool / gekookte 
aardappelen, appelmoes, dessert keuze

Zondag 2 februari
soep keuze, schouderkarbonade / runderrollade, witlof / ratatouille
gekookte krielaardappelen / gefrituurde aardappel, dessert keuze

                    FysioHolland brengt je beter in beweging.  

 FYSIOHOLLAND

actief met 
artrose 
Artrose is de meest voorkomende aandoening aan het houdings- en 
bewegingsapparaat. Door artrose gaat de kwaliteit van het kraakbeen 
in een gewricht achteruit, wordt het onderliggende bot aangetast en 
kunnen de spieren rondom het gewricht zwakker worden. Typische 
klachten hierbij zijn pijn, (start)stijfheid, gewrichtsontsteking, 
instabiliteit en spierzwakte. 

Artrose is een chronische en 
progressieve aandoening. Toch kun 
je door op de juiste manier met je 
klachten om te gaan het erger 
worden van de klachten voorkomen 
of zelfs de klachten laten afnemen. 
Fysiotherapie kan hierbij helpen; uit 
onderzoek blijkt dat oefentherapie 
kan helpen bij het verminderen van 
pijn en verbeteren van de soepelheid 
van gewrichten. Door middel van 
oefentherapie gericht op o.a. 
soepelheid, coördinatie en 
spierkracht kan een ander 
beweegpatroon aangeleerd worden, 
dat klachten in het dagelijks leven 
kan doen afnemen. 

FysioHolland Twente biedt naast de 
reguliere fysiotherapie bij artrose het 
e-Exercise programma aan. Het 
programma is een combinatie van 
reguliere fysiotherapie op de praktijk 
en een online programma met 
beweegopdrachten, oefeningen en 
informatie over de klachten en 
zelfmanagement. Op deze manier 
kun je zelf thuis ook actief aan het 
herstel werken!

De eerste twaalf behandelingen 
fysiotherapie bij knie- en 
heupartrose worden vergoed 
vanuit de basisverzekering.

 Meer weten? 
 Kijk op www.fysioholland.nl/fysiotherapie-enschede, 
 bel (053) 477 32 44 of stuur een e-mail naar twente@fysioholland.nl. 
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Brinkpraat

De Gemeente Ensche-
de heeft een stads-
deelagenda voor een 
periode van vier jaar 
(2018-2022) vastge-
steld. Dit document is in 
samenspraak met part-
ners uit het stadsdeel, 
waaronder bewoners en 
organisaties tot stand 
gekomen. Wij vinden 
het belangrijk dat een 
ieder geïnformeerd en 
meegenomen wordt in 
de behaalde resultaten 
uit de Stadsdeelagenda 
waar het jaarlijkse am-
bitiedocument ofwel de 
plannen onderdeel van 
uitmaakt. 

Voor bewoners maar 
ook organisaties en on-
dernemers is het lastig 
om een goed beeld te 
krijgen van de doelen 
waar we aan werken en 
de resultaten die we be-
halen. Voor ons blijft het 
een uitdaging om de re-
sultaten op een passen-
de en levendige manier 
te laten zien. In 2020 
willen wij oa bewoners 
nog beter bereiken dan 
nu. Dit doen we door 
behaalde resultaten op 
een pakkende manier 
te communiceren en er 
beeld aan te geven. We 
zoeken in de nieuwe communicatiestijl naar verbinding, stellen daarbij bewoners centraal en maken re-
sultaten concreet! In de nieuwe communicatiestijl krijgen de mensen (inwoners, partners en overheid) die 
achter de schermen hard werken aan een leefbare wijk, een gezicht! Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
dinsdag 7 januari jl. hebben alle aanwezigen al een voorproefje gehad.
Dit jaar wordt de omgeving van De Magneet aangepakt. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor 
zijn al gestart. In aansluiting op wat ik hiervoor aangaf, hebben we de mensen die hier achter de scher-
men hard aan werken, zichtbaar gemaakt.  Zarina Dihal, wijkregisseur Wesselerbrink

Geessinkbrink 1, 7544 CW Enschede, telefoon: 053 47 63 165, info.maurits@vco-oostnederland.nl

K p a g i n anderi
Prins Mauritsschool

De Prins Maurits volop in ontwikkeling
De Prins Mauritsschool staat sinds dit schooljaar onder leiding van Gerard Regeling. Hij kijkt kort terug op wat er in de 
afgelopen tijd allemaal is gedaan om de kwaliteit van de school te verbeteren:
• Er is een nieuwe methode aangeschaft voor het begrijpend lezen
•  In januari starten we met een splinternieuwe leesmethode (technisch lezen) voor de groepen 4 t/m 6
• In januari gaat het team bezig met het kiezen van een nieuwe leermethode voor rekenen. 
•  In de school is een zitje ingericht voor ouders waar kinderen kunnen spelen en de ouders een kopje koffie kunnen 

drinken

Daarnaast zal het gebouw in de loop van 2020 onder handen worden genomen zodat de school eerder zal wor-
den herkend. Zo zullen er nieuwe borden op het grasveld bij de school geplaatst worden met een nieuw ontwerp 
van onze naam. Ook wordt de herkenbaarheid van de school aangepakt. Op de foto’s kunt u zien hoe het er zal 
komen te zien.

DE

VAN
AGENDA

ZUID

“Wijkcentrum 
gereed! Nu 
volop aandacht 
voor sport, spel 
en ontmoeten!”

& AGNES 
     TONEN

enschede.nl/zuid

Vandaag neemt uw redacteur een kijkje bij de Dreamfactory, de kringloop-
winkel bij Mediant aan de Broekheurnering 1050. De winkel staat vol met 
rekken met kleding, kasten met serviesgoed en er is een kappersstoel. We 
zitten met z’n vieren in een kring om een salontafel. Op de tafel ligt het 
‘Dromenboek’. Op de achtergrond werkt vrijwilliger Veronique ijverig door. 
Vrijwilliger Miranda bekijkt nieuwsgierig de stapel stropdassen die net zijn 
binnengekomen. Jacqueline heeft een kappersschort om en vertelt: “Ik wilde 
graag een kringloopwinkel beginnen en ik wilde haar knippen. Ik heb vroeger 
geleerd om kapper te worden en dat wilde ik graag weer doen. In het begin 
deed ik veel met de kleding. Ik vind het leuk om alles op kleur te sorteren, 
maar nu ben ik hier elke middag als kapper.”

Hans Poelert, begeleider vanuit Mediant, vertelt: “We vonden het idee van 
Jacqueline erg leuk. We zoeken altijd naar nieuwe vormen van dagbeste-
ding voor onze cliënten. Ook willen we graag gehoor geven aan wensen 
of dromen van de cliënten. Zo ontstond de Dreamfactory. Een plek waar 

vrijwilligers samenwerken met cliënten van Mediant. Er is van alles te doen, 
van bijvoorbeeld het wassen van de binnengekomen kleding tot opruimen 
of zelfs personeelsadministratie. Zo kunnen veel mensen hier iets doen. We 
houden onze prijzen laag. We willen vooral toegankelijk zijn voor de cliënten 
en het personeel hier op het terrein. Maar ook mensen uit de buurt, vooral 
die met een kleine beurs zijn van harte welkom.” “Ja, alle kleding kost bij-
voorbeeld €1 per stuk, zodat iedereen eens iets nieuws kan kopen,” vult Mi-
randa aan. “Ik werk hier als vrijwilliger en ik vind het ontzettend leuk. Vooral 
het spullen uitzoeken die binnenkomen, vind ik geweldig. Het is net of je in 
een doos bij oma op zolder mag neuzen! Wat ook goed is om te merken is 
dat mensen uit de Helmerhoek ook steeds vaker hier naartoe komen.”

Hans wijst naar het ‘Dromenboek’: “In dit boek mogen alle cliënten hun dro-
men en wensen opschrijven. Wij gaan dan kijken of we die uit kunnen la-
ten komen. Doordat we met de winkel geld verdienen, hebben we daar nu 
ook wat middelen voor. Niet alles kan, maar zo kon laatst iemand naar het 

Kerstcircus. Maar er is ook iemand naar BZN 
geweest.” Jacqueline: “Ik heb hier nu een 
kapsalon. Iedereen is welkom, maar voor-
al de cliënten van Mediant. Ik wil geen con-
currentie zijn van kappers in de wijk. Ik kan 
hier ook alleen maar knippen, niet wassen of 
verven. Maar voor weinig geld kan ik mensen 
wel weer mooi haar geven.”

De Dreamfactory op het terrein van de Hel-
merzijde is ontstaan uit een droom, biedt 
mensen een kans om bezig te zijn, om verder 
te dromen en om dromen van anderen uit te 
laten komen. Dus wat wil je nog meer? 
De Dreamfactory is elke werkdag van open 
van 10:00-12:00 uur en van 14:00-16:00 uur. 

Tetem heeft een gratis toegankelijk Explo-
ring-Lab waarin jong en oud allerlei leuke en 
innovatieve maakopdrachten en experimenten 
kan komen uitproberen.

Het Exploring-Lab is gratis toegankelijk en 
elke middag geopend, en bij elke nieuwe ten-
toonstelling is er een nieuwe opdracht.

Ontwerp in aansluiting op de tentoonstelling 
Should I Stay Or Should I Go een game in de 
virtuele wereld met behulp van het programma 
CoSpaces. Creëer, loop rond en ontdek hoe 
je op een speelse manier middels een game 
mensen en werelden met elkaar kunt verbin-
den.

In het Exploring-Lab worden technieken en 
processen die een centrale rol spelen in de 
tentoonstelling uitgelicht en omgezet in een 
inloopworkshop op beginners en gevorderden 
niveau. Tetem’s Exploring-Lab is dagelijks ge-
opend van 13.30-16.30 uur.
U vindt Tetem aan de Stroinksbleekweg 16 op 
Roombeek.

Dreamfactory: We willen dromen uit laten komen!

Exploring-Lab: 
The game is on

Nieuwe herkenbare communicatie van 
de gemeente
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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  
Oztas, Hennie Zwartbroek en 
Henk-Jan Kamp. 
Tel: 0900 8844

Alifa Jongerenwerker
Mario Delogu 
Tel: 0653347026

Wijkwijzer
De Magneet, Hertmebrink 1
7544 DC Enschede
Geopend wo: 9.00-12.00

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, Toilet WCEZ

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

Aanleveren kopij volgende krant:  
Uiterlijk woensdag 5 februari 2020

De volgende krant verschijnt op:  
donderdag 20 februari 2020

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

Er zaten notabene ijsbloemen op de ruiten
wie gaat er nu zo vroeg met de hond naar buiten?
Mijn tanden klapperden van de kou
waar was die mooie boomstronk nou?

We gaan, zei ik tegen Boris die allang was uitgespeeld
teleurgesteld keek ik om, had ik me het echt verbeeld?
De kou, de mist, ijspegels aan de kale boom
was het gisteren toch een droom?

Hoi daar, hoe gaat-ie? Jeminee, ik schrok me dood
Boris gromde zijn witte tanden bloot.
Rustig maar, zei Iekus, houd je gemak
hij haalde langzaam iets uit zijn zak.

Hij floot op een fluitje, daar ging mijn grote hond
heel langzaam liggen, zijn kop plat op de grond.
Je weet het nooit, zei het kereltje en aaide Boris kop,
voor je het weet, eten ze je op,....

Iekus en RietC
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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  

elke 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
Februari 2020

Wijkbudgetten op de 
Lattropbrink in 2019

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

29   Januari: Strijkkralen
5     Februari:  Knutselen met brooddeeg.
12   Februari:  Valentijn knutselen.
19   Februari: Creazand kaarten maken.
26   Februari: Sokkenkonijn knutselen.

Programma is onder voorbehoud. 
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.

Zoekt u een activiteit of ondersteuning in uw wijk? 
Wijkwijzer Enschede wijst u de weg!

Wijkwijzer de Magneet
 

Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur bent u welkom in de Wijkwijzer 
wijkcentrum de Magneet. Heeft u een vraag of zoekt u een activiteit of onder-
steuning in uw wijk? Bijvoorbeeld omdat u graag andere mensen wilt ontmoe-
ten? Omdat u hulp nodig heeft bij het boodschappen doen of het bijhouden van 
uw administratie? Of heeft u een vraag over zorg, opvoeding of financiele hulp 
nodig? In Enschede zijn veel activiteiten en voorzieningen die u daarbij kunnen 
helpen.
In de Magneet staan enthousiaste vrijwilligers voor u klaar om u te helpen met 
vragen of problemen waar u niet uitkomt. Het wijkteam maakt ook onderdeel 
uit van de Wijkwijzer. De Wijkcoach en de WMO consulente zijn er van 9.00 tot 
10.30 uur. Voor vragen over onder andere thuiszorg is de wijkverpleegkundige is 
iedere woensdagochtend aanwezig van 10.00 tot 11.00. Het budget adviesteam 
is van 09.30 tot 12.00 aanwezig om u te helpen met vragen op financieel gebied. 
De Wijkraad Wesselerbrink en het Wijkbeheer zijn ook van 10.00-12.00 in de 
Magneet aanwezig met een inloopspreekuur.
Wat uw vraag ook is, Wijkwijzer helpt u bij het vinden van een passend antwoord. 
U kunt Wijkwijzer ook digitaal vinden via www.wijkteamenschede.nl/wijkwijzer 
Telefonisch zijn de Wijkwijzer en Wijkteams Enschede te bereiken onder num-
mer 053-481 7900.

 

Stefan van den Aker 

Úw makelaar in de Wesselerbrink 

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES 

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

Vraag een gratis waardebepaling  
van uw woning aan! 

Bijgaand de verantwoording van de door de ac-
tiviteitencommissie Lattropbrink aangevraagde 
gelden voor de activiteiten van 2019.

“Met een groep van 17 kinderen hebben we 
eerst eieren versierd en gekleurd. Toen alle ei-
eren klaar waren mochten ze in groepjes een 
knutselwerkje uitzoeken. (Paasboom of krans). 
En dan in die groepen verdeeld over de brink 
deze knutselwerkjes in elkaar zetten. Prachtige 
creaties kwamen voorbij, en voor ons een prima 
gelegenheid om gauw de eieren te verstoppen. 
Vervolgens moesten de verstopte eieren natuur-
lijk gevonden worden, maar belangrijker eigenlijk 
nog: de 2 gouden eieren! Als ware Sherlocks zijn 
álle eieren gevonden. Voor de Gouden Eieren 
hadden we een klein prijsje, de rest van de eie-

ren mochten lekker opgegeten worden. En... die 
smaakte heerlijk. 

Ieder jaar weer een hele klus om na de winter al-
les weer klaar te maken voor de lente en zomer. 
De bakken aan de lantaarnpalen vullen en de 
bloembakken op de grond allemaal gevuld met 
prachtige bloeiers. Alleen daarvan knapt de brink 
enorm op, zo gezellig! Een aantal kids hielp met 
het opruimen van zwerfafval op de brink. 
Het ziet er weer prachtig uit, een brink om trots 
op te zijn.

Eindelijk zomervakantie, dus dat móet gevierd 
worden. Op de heerlijke waterglijbaan konden ze 
zich prima uitleven. Niet alleen de kids overigens. 
Altijd een daverend succes!

Inmiddels ook niet meer weg te denken van 
onze brink, en wat een succes was het ook dit 
jaar weer. ‘s Middags met de kids pompoenen 
gesneden en uitgehold tot prachtge kunstwer-
ken en daarna ‘svonds een creepy ronde over 
de brink met alles en iedereen voor een trick-or- 
treat-ronde. En daar waren niet alleen de prachtig 
verklede en geschminkte kinderen én volwasse-
nen, overigens. Enkele buren hadden met elkaar 
een heus Spookhuis in elkaar gebouwd. Gruwe-
lijk eng, dus niet iedereen heeft het aangedurfd, 
maar de pret was er niet minder om. 
Bijzonder dat de kids toch iedere keer dapperder 
zijn dan hun papa’s en mama’s. Wat een heerlijk 
feest. Iedereen heeft er prima om geslapen, 
trouwens.” 
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

ALPACA WIJNEN
2 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Chili

2 HALEN
1 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

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

3 VOOR

450

JUMBO AARDAPPELEN 
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

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

 

 

Is het verkoudheid of hooikoorts? 

In deze tijd van het jaar is het misschien helemaal niet logisch om aan hooikoorts te denken. Wanneer je last hebt van 

een verstopte neus denk je al snel aan verkoudheid. Helemaal nu het winter is. Als je daarnaast moe bent, wijt je dat al 

snel aan een vitamine gebrek. Maar als je ook nog last hebt van niezen, branderige ogen, dan is het misschien tijd om 

aan hooikoorts te denken. 

Waarom zijn er nu al pollen in de lucht? 

Normaal bloeien de eerste sneeuwklokjes in januari,  de eerste krokussen pas in februari en leggen in mei alle vogels een 

ei. Traditiegetrouw begint het hooikoorts seizoen rond maart/april. Maar door de warmere winters gaat de natuur als het 

ware voorlopen en staat alles eerder in bloei. Dat veroorzaakt pollen en kan dus ook hooikoorts klachten geven 

Wat kunt u er aan doen? 

Wees er op bedacht dat niet alle verstopte neuzen door verkoudheid worden veroorzaakt. Als de oorzaak een allergie 

is, dan gaat de normale neusspray niet werken. 

 

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 

Loratadine 5 stuks, €1,98 


