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Welzijnsloket de Posten actief Van de voorzitter

Van de redactie

Corona, corona, je kunt geen krant open slaan of de tv 
aanzetten, radio luisteren enzovoort of het gaat over de 
onwerkelijke periode namelijk de coronacrisis.
Het is voor ons allemaal aanpassen en zaak er voor 
elkaar te zijn. Ook via deze weg nodig ik u uit om naar 
elkaar om te kijken. Kent u iemand die alleen, eenzaam 
of slecht ter been is, zet dan even uw beste beentje 
voor want we hebben elkaar zo hard nodig in deze tijd.

Heeft u dat ook wel eens, dat wanneer je een beslis-
sing neemt waarvan dan later blijkt dat deze beslissing 
anders had moeten zijn? Hoe zou dat komen? Wel, 
later blijkt vaak dat u over meer info beschikt en zo u 
uw beslissing moet bijstellen. Nu, ik heb dat wel hoor. 
Ook bij de coronacrisis gebeurd dat regelmatig, dat be-
slissingen aangepast moeten worden doordat er meer 
gegevens beschikbaar zijn, denk met name aan de ic. 
Maar zolang u bereid bent om dat bij te sturen dan is dat 
helemaal niet erg.

Ook wij van de wijkraad zijn nu beperkt in onze bezighe-
den, maar we doen ons best om daar waar nodig beslis-
singen te nemen. Al valt het soms niet mee.

Nogmaal vraag ik u, kijk wat 
meer om naar onze wijkge-
noten of daarbuiten. Het is in-
derdaad zo dat we het samen 
zullen moeten doen.
Houdt u dan ook aan de re-
gels van de overheid, alleen 
dan kunnen we er doorko-
men. Zorg voor elkaar.

groet Henk Siekmans, 
vz wijkraad Wesselerbrink

Ook bij de Posten is een aantal bewoners en mede-
werkers getroffen door het coronavirus. Het gevolg is 
dat familieleden en/of bekenden niet meer op bezoek 
kunnen bij hun dierbaren in het verpleeghuis. Ook ou-
dere bewoners in de wijk moeten hierdoor contact en 
activiteiten missen.
Maar gelukkig ontstaan er allerlei initiatieven om de 
bewoners te helpen. De Posten heeft daarom een 
speciaal welzijnsloket geopend om alle aangeboden 
initiatieven te stroomlijnen, te coördineren en om er-
voor te zorgen dat de bewoners toch nog wat plezier 
kunnen beleven. Medewerkers en vrijwilligers zetten 
zich ook nog steeds in voor bijvoorbeeld maaltijdbe-
zorging en een wasservice.

Een greep uit de initiatieven
•  Kaarten, tekeningen van de leerlingen van de (basis-

scholen, buurtbewoners, familie; 
•  Puzzels, spelletjes boosterbox, poppen (Gaby Teeld);
•   Kaarten van diverse mensen en organisaties;
•  Tulpen, potten en zaadjes (Robitex, Intratuin en 

Wender);
•  Gratis boeken en magazines;
•  Gratis I-pads (handig om toch contact te hebben);
•  Knuffels van wijkbewoners (Nileen Weerkamp);
• Bijbels (bijbelvereniging). 
Daarnaast worden er allerlei gratis muziekoptredens 
voor de geïsoleerde bewoners van het verpleeghuis 
de Posten en Erve Leppink  georganiseerd. Een kleine 
bloemlezing uit de optredens: Gert Ekkelboom, Justin 
Davidson, Willie Marsman, dj Stefano, steltenlopers 

en de band van woningcorporatie Domijn.
Ook de wijkraad van Wesselerbrink draagt graag haar 
steentje bij. Zij hebben Draaiorgel de Laplander ge-
huurd en die speelde op 8 april op de verschillende 
locaties van de Posten.
Voor bewoners in quarantaine/isolatie in de Posten zijn 
er speciale welzijnstassen gemaakt  met o.a. puzzels, 
beweegrecept, kleurplaten, welzijnstips en -trucs. 

Communicatie Familienet en Beeldbellen
Nu bewoners vanwege het coronavirus tijdelijk geen 
bezoek kunnen ontvangen, is Familienet versneld in-
gevoerd. Dit is een communicatiemiddel speciaal voor 
de zorg. Medewerkers van de Posten kunnen hierop 
berichten, foto’s en video’s delen met familie en naas-
ten via een veilige persoonlijke pagina. Een andere 
communicatiemogelijkheid is beeldbellen. Daarvoor 
zijn I-pads klaargemaakt. 

Pasen
Met Pasen ontvingen de bewoners extra traktaties 
met paaseitjes en paasgerechten. HST kwam met een 
vrachtwagen vol paashazen, die de paaseitjes vervol-
gens bij de Posten hebben afgeleverd.

Contact
Heeft u vragen of ideeën om te helpen of wilt u ge-
holpen worden dan kunt u contact opnemen met het 
welzijnsloket van de Posten. 
Telefoon: 053-4753 753 (elke ochtend bereikbaar) of 
via de mail: welzijn@deposten.nl
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Coronahulp door Alifa
Het is stil in onze stad, maar in de huizen én tuinen 
natuurlijk niet. Alifa probeert er nog steeds zo goed 
mogelijk te zijn voor alle inwoners van Enschede. Zo 
vernieuwde Alifa haar Boodschappendienst. Mensen 
die zelf niet in de mogelijkheid zijn naar de supermarkt 
te gaan, kunnen contact leggen met Alifa. U kunt uw 
lijstje doorgeven, Alifa-vrijwilligers halen dan uw bood-
schappen en leveren ze bij u thuis af. Alles conform de 
voorschriften van het RIVM. Heeft u andere hulp nodig 
als moeder of vader, mantelzorger, voor uzelf of omdat 
u zich zorgen maakt om een ander, ook dan is Alifa er 

voor u. U kunt Alifa op meerdere manieren bereiken. 
Per telefoon via 053 480 1200, de website van Alifa 
waar u ook een livechat vindt en natuurlijk via e-mail 
naar info@alifa.nl. Schroom niet om contact op te ne-
men. Alifa werkt samen met tal van organisaties in En-
schede om samen zoveel mogelijk mensen te helpen. 
Via de website van Alifa kunnen ook mensen reage-
ren die juist anderen hulp willen bieden. De Alifa hulp-
makelaar is speciaal voor deze coronatijd in het leven 
geroepen.

Het kan u niet ontgaan zijn: de vorige Brinkpraat stond 
vol met activiteiten die ineens niet doorgingen. De 
Brinkpraat is een maandkrant. Tussen dat de krant 
klaar is en de verspreiding zit een week. En in die week 
tijd kan er dus nog heel veel veranderen. 
Deze maand dus geen aankondigingen van activiteiten 
en vergaderingen. In plaats daarvan wel veel aandacht 
voor wat voor mooie dingen er allemaal gebeuren in 
Enschede Zuid. En diverse adressen waar u terecht 
kunt voor hulp.

De redactie heeft ook haar Skype afgestoft en diver-
se telefonische interviews afgenomen. En we zijn gaan 
fietsen en wandelen in de wijk. We merken dat iedereen 
op zijn of haar manier doorgaat, ook nu we niet meer 
in groepen bij elkaar mogen komen en afstand moeten 
houden. Fysieke afstand is gelukkig niet hetzelfde als 
sociale afstand. Daarom deze maand veel aandacht 
voor welke mooie zaken mensen organiseren voor me-
debewoners die het minder goed hebben dan zijzelf. 
Als deze krant bij u komt is het Pasen geweest. Pasen 
het feest van de wederopstanding en het vieren van de 
lente.
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Samen 
Versterken wij 

Elkaar door 
Noaberschap

Buurt Contact Persoon

K u i e r d r o a dWesseler-Nering 1B 
Geopend van maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur 
Telefoon: 053-4770025 www.apotheekbroekheurne.nl 

 

  

 

Geen aangepaste openingstijden! 
Tijdens de Corona crisis blijven wij gewoon voor u bereik-

baar op onze normale openingstijden! Wij helpen graag. 

Binnenkort wordt bij ons een afhaalautomaat geïnstal-

leerd. Hierdoor kunt u 24/7 bij ons terecht! Eind april wordt 

deze aan de achterkant van de apotheek geplaatst.  

Beschikbaarheid medicijnen 

Wij hebben voldoende paracetamol en thermometers op 

voorraad. Handgel komt met enige regelmaat binnen, 

maar mondkapjes zijn niet leverbaar. 

 

50 stuks voor €1,73 

w w w.depostenfysiotherapie.nl

Fysio?

Ik ga naar 
de Posten!

fysiotherapie

Samen  
staan  
we sterk.  

Volg ons opGratis parkeren

Juist in onzekere tijden 

zijn we er voor elkaar.  

Ook wij hebben de nodige 

maatregelen getroffen en 

staan nog steeds voor u 

klaar. Laten we op elkaar

letten en elkaar helpen!  

#supportyourlocal

Wij zijn nogal van het aanraken in de thuiszorg. Even een arm om iemand heen of even 
een knuffel zijn net zo normaal als een kopje thee of een paracetamol en werken vaak 
net zo goed.
We proberen samen een weg te vinden in deze veranderende wereld. We zoeken sa-
men met de cliënten naar de veilige en toch doelmatige oplossing om de zorg te kunnen 
verlenen. 
We doen wat we kunnen, proberen mensen zoveel mogelijk zelf te laten doen, zelfred-
zaamheid is altijd al iets dat hoog in ons vaandel staat.
Voor een groot deel van “onze ouderen” verandert er eigenlijk niet zo veel. Velen zijn al 
maanden en soms zelfs jaren alleen thuis, dan zijn wij de enigen die elke dag even om 
de hoek kijken.
Daarnaast dan nog een maal per week de maaltijdservice, en opeens ervaren we alle-
maal hoe dat aanvoelt.
Is dat misschien de reden dat er zoveel mooie en goede dingen gebeuren, dat we 
kaarten sturen en muziek maken voor mensen die dat even nodig hebben. Voelen we 
opeens aan den lijve hoe het is om alleen te zijn of het huis niet uit te mogen.
Ik dacht altijd: ik houd niet van drukke winkelstraten, niet van lange rijen voor een stop-
licht, niet van ‘s avonds laat spelende kinderen op straat. Van mij hoefde niet de hele 
wereld tegelijk te genieten van het mooie weer. Lange rijen voor de kassa hielden de 
boel alleen maar op, en boven alles dacht ik dat ik mijn hele leven door zou brengen in 
een veilige omgeving waar ik mijn vijand (als die al zou bestaan) zou kennen.
Maar nu is er een virus dat niet zichtbaar niet hoorbaar maar wel heel aanwezig is.
Dat zich manifesteert als een stiekeme vijand.
Een die we alleen kunnen verslaan als we het samen doen.
Zodat we over een tijdje weer kunnen mopperen op dingen die we nu zo missen, terwijl 
we al dat goede dat we nu doen gewoon blijven doen.

Alleen in huis zijn is nooit leuk, ook niet als er geen virus is. 

Plien

Beste Bewoners,

Nu wij als Wijkwelzijnswerker niet (of nau-
welijks) in de buurten komen, zien en horen 
wij natuurlijk niet hoe het met een ieder gaat.
Wij hebben als SVEN het idee opgevat om 
per Brink minimaal 2 contactpersonen be-
reid te vinden om in hun eigen buurt en naar 
anderen in de directe buurt om te kijken.
Inmiddels is Bertus Siemerink in de week 
van 6 april begonnen met mensen te bel-
len en heeft inmiddels een begin van een 
lijst van bewoners die hem elke week op de 
hoogte brengen via de mail met zaken die 
in de buurt aandacht vragen. Dat kan van 
praktische en persoonlijke aard zijn.
Het gaat dan om:
-  Openbare ruimte; hoe ziet deze er nu uit, 

hoe wordt deze nu gebruikt.
-  Omgang met buren onderling; helpen bu-

ren elkaar, zijn er spanningen.
-  Zijn er adressen van buren waar je zorgen 

om maakt en waarvan je denkt dat er hulp 
nodig is.

-  Zijn er leuke initiatieven te zien in de buurt, 
waaruit blijkt dat er oog is voor elkaar of 
waar mensen elkaar helpen of tot steun 
zijn. Wellicht met wat leuke foto’s.

Ben u iemand die ook wel de rol van Buurt 
Contact Persoon zou willen vervullen neem 
dan contact op. Zijn er hulpvragen, probeer 
deze dan zo concreet mogelijk te omschrij-
ven. 
Meer informatie is voor mensen die hulp no-
dig hebben, is ook te vinden op de website 
www.wesselerbrink.com 

Hebt u verder  nog vragen of opmerkingen, 
laat het weten.

Vriendelijke groeten,
Bertus Siemerink, netwerkcoach SVEN
Mail: bsiemerink@incluzio.nl 
Telefoon: 06-154 37 184 

Gewoon

Corona.

Lamlendig, misselijk
Zwaar ziek.
Zal ik me melden
bij een kliniek?
Misschien bel ik eerst
maar de praktijk.
Een emmer 
binnen handbereik. 
Ik voel een golf 
en pak hem vlug.
Al mijn eten 
komt terug.
Mijn hoofd dat bonkt,
mijn aderen kloppen.
Niks lijkt mijn misère
te kunnen stoppen.
Ik wil niemand zien,
hoef geen bezoek.
Het zijn mijn vrienden
die ik vervloek.
Wij hadden gisteren
teveel plezier.
Met al dat
Mexicaanse bier.

Veel sterkte, allemaal
en houd de moed erin.

Anna
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EnschedeZuid
nieuws voor heel

Interview wethouder Kampman: “Kijk vooral even naar je eigen buren”
Op maandag 6 april had de redactie een interview- 
afspraak met de wethouder van Zuid, Arjan Kampman. 
Niet gezellig bij elkaar in een ruimte maar zoals dat 
tegenwoordig gaat via Skype. Na wat opstartproble-
men waren we met zijn vieren in gesprek. Fijn dat de 
wethouder tijd voor ons heeft gemaakt in deze merk-
waardige tijd. Normaal gesproken komen we elkaar 
regelmatig tegen op bijvoorbeeld de stadsdeelverga-
deringen of openingen of andere bijeenkomsten waar 
de lokale politiek aanwezig is. Nu dus niet.

Wethouder Kampman: “Het werk is anders. Het tem-
po is niet lager. Het wordt juist steeds drukker, juist in 
deze crisistijd. Veel schakelen, veel nieuwe of aange-
paste activiteiten, een ander dagschema. Naast dat je 
verantwoordelijk bent voor stadsdeel Zuid spelen ook 
in mijn eigen portefeuille (emancipatie en arbeidsparti-
cipatie) allerlei nieuwe zaken die aandacht vragen. Het 
gaat in mijn portefeuille erom of mensen nog voldoen-
de inkomen hebben of genoeg te eten hebben, over 
hele basale zaken.
Ik doe alles vanuit huis tenzij het niet anders kan. Ik 
ben even bij de Voedselbank geweest om te kijken hoe 
het daar loopt. Ook om de vrijwilligers een hart onder 
de riem te steken en als geschenk een boek over de 
oorlog te brengen, uiteraard op veilige afstand.”
 
Ondersteuning
Het aantal reguliere bijstandsaanvragen is verdub-
beld en het aantal WW-aanvragen is verviervoudigd 
ten opzichte van de weken hiervoor. Kampman: “Bij de 
aanvragen voor de regeling TOZO voor ZZP-ers loopt 
het storm! Op vrijdag 3 april waren dat er in Enschede 
zo’n 2.350, voor heel Twente een kleine 10.000. En het 
loopt nog op. We moeten veel extra mensen inzetten 
om, samen met het UWV, de stroom aan te kunnen.

Het is ook belangrijk om de Voedselbank open te hou-
den. Dat lukt tot nu toe goed door samen op te trekken 
en goede maatregelen te nemen. Vrijwilligers kunnen 
ze altijd gebruiken, kijk op www.voedselbankensche-
dehaaksbergen.nl voor meer in informatie of bel naar 
06-205 86 039. De kledingbank doet helaas alleen nog 
zaken op afspraak voor mensen in nood.

Stichting Leergeld heeft de afgelopen tijd flink bij-
geschakeld. Zo hebben ze meer kinderen van een 
Chromebook of laptop kunnen voorzien, zodat ze thuis 
de digitale lessen van school kunnen volgen en geen 
achterstand hoeven op te lopen. We weten dat zo’n 
2% van de gezinnen thuis geen internetaansluiting 
heeft. We zorgen dat de gratis aansluitingen die KPN 
heeft vrijgegeven, zoveel mogelijk bij deze groep te-
recht komen.”

Knetterhard werken
Wethouder: “Het is echt knetterhard werken geweest 
om dingen goed uitgelijnd te krijgen, dan merk je ook 

hoe enorm flexibel de gemeentelijke organisatie is. Er 
zijn nieuwe taakverdelingen om de veranderde vraag 
aan te kunnen. Werkte je als ambtenaar vorige maand 
nog op de afdeling ruimtelijke ordening, vandaag mis-
schien wel bij burgerzaken om bijstandsaanvragen af 
te handelen. De lopende zaken gaan ook ‘gewoon’ 
door. Er is regelmatig contact met de Posten, de 
wijkraden, de kerken, het jongerenwerk en het RIBW. 
Er is bijvoorbeeld aandacht voor de Paasvieringen die 
niet op de normale manier door kunnen gaan.”

Enschede Zuid in tijden van corona 
“Het is een rare tijd, je moet thuis blijven. Iedereen 
merkt daar wat van.” Er zijn ook zorgen natuurlijk. De 

wethouder noemt de zorgen om de mensen die geen 
werk meer hebben. Of te weinig inkomen omdat een 
inkomen weg is gevallen. Er zijn zorgen om de drei-
gende ontslagen bij Vredestein. Er zijn ook zorgen dat 
deze tijden gaan zorgen voor meer werkloosheid. 
Hoe ga je met je kinderen en hun situatie om? Hoe 
zorg je ervoor dat je toch contact houdt met opa en 
oma die misschien afgezonderd zitten in een verzor-
gingshuis? 
De Wethouder: “De Posten, Livio: het zit gewoon dicht. 
Het is een beetje een gevangenisgevoel, je zit opge-
sloten. Maar de mens is een sociaal dier en contacten 
zijn dus belangrijk.

In het begin van deze crisis waren er problemen met 
jongeren die zich niet aan de regels hielden. Dankzij 
de BOA’s en de jongerenwerkers gaat dat nu gelukkig 
veel beter. Er worden bekeuringen uitgedeeld maar 
niet eens zo heel veel. Het lijkt er erg op dat een over-
groot deel van de bevolking zich goed houdt aan de 
regels. Afgelopen weekend vloog er zelfs een drone 
boven Zuid om een en ander te handhaven. Kamp-
man: “Voor mensen die zich er niets van aantrekken 
hebben we nu een sanctiemogelijkheid. Niet meer pra-
ten, maar lik op stuk. In Enschede is al een redelijk 
pakketje boetes uitgedeeld. Alle inkomsten van boetes 
gaan trouwens naar de rijkskas, niet naar de gemeen-
tekas.” 

“Kijk vooral even naar je buren”
De Wethouder: “De tijden zijn onzeker en zeer veran-
derlijk. De basisboodschap is, dit overkomt ons alle-
maal, we hebben er met ons allen maar mee te dealen 
en wat je dan zelf kunt is: kijk vooral even naar je eigen 
buren.” 
Er zijn allerlei mogelijkheden om hulp te vragen. Er zijn 
wijkregisseurs die vragen kunnen beantwoorden. En 
de weg weten. Wij als bewoners kunnen dus begin-
nen met zorgen voor je directe naasten. Wat niet wil 
zeggen dat je het voor hen moet oplossen maar wel 
dat je kunt helpen oplossen. Samen weten we meer 
dan alleen en samen kunnen we meer dan alleen. Het 
blijkt deze weken wel dat mensen contact nodig heb-
ben. Dat familie belangrijk is. Dat de mensen in je di-
recte omgeving belangrijk zijn. Laten we dus wat extra 
opletten of de buurman nog wel iemand spreekt, of de 
buurvrouw boodschappen nodig heeft of dat de familie 
op de hoek er wel uitkomt.

Zuid heeft weleens de naam om een dorp in de grote 
stad te zijn. Een dorp heeft vele voordelen waaronder 
het beroemde noaberschap. Laten we dat met zijn al-
len volhouden. Want als het virus straks onder controle 
is hebben nog steeds velen er last van. Laten we daar-
bij de nabestaanden niet vergeten. 
Wethouder Kampman: “En laten we vriendelijke din-
gen voor elkaar blijven doen. Heel veel sterkte ge-
wenst in deze merkwaardige tijden!”
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Contact: Stadsdeelmanagement Zuid via telefoonnummer 14053 of mail naar: stadsdeelmanagementzuid@enschede.nl  
Wijkregisseur Stroinkslanden: Just Boeke,  Wijkregisseur Wesselerbrink: Zarina Dihal  Wijkregisseur Helmerhoek: Dennis de Heusden

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.

telefoon 053 476 81 91Bel voor een afspraak met: 
053 476 81 91

U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-91

Normaal gesproken vergadert de ge-
meenteraad eenmaal per week op 
maandagavond. Dat kan nu natuurlijk 
ook niet. Het is de taak van de gemeen-
teraad om burgemeester en wethouders 
te controleren. De burgemeester heeft 
de raadsleden gevraagd om nu geza-
menlijk de coronacrisis te bestrijden. 
Onze burgemeester, Onno van Veld-
huizen, is opeens de ‘baas van Twente’ 
omdat hij hoofd is van de het Algemeen 
en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio 
Twente. De raadsleden van alle partij-
en doen even geen partijpolitiek, maar 
werken gezamenlijk aan deze crisis. 
Om het college (=gemeentebestuur) de 
ruimte te geven om te doen wat nodig 
is.
In principe gaat al het overleg digitaal, 

maar voor sommige cruciale besluiten 
is het ook nu belangrijk om bij elkaar te 
komen. Het college heeft daarom twee 
keer per week een fysieke bijeenkomst 
in een veel te grote ruimte om de beno-
digde afstand in acht te nemen

Veiligheidsregio
Momenteel geldt een iets andere be-
velsstructuur dan normaal. Enschede 
is onderdeel van een veiligheidsregio 
waar Grip-4 van kracht is. Dat is de 
hoogste graad voor een veiligheids-
regio en Onno van Veldhuizen is daar 
voorzitter van. Hij luistert uiteraard naar 
argumenten van deskundigen, maar hij 
neemt de uiteindelijke beslissing. Daar 
heeft hij geen meerderheid voor nodig. 
Burgemeester Van Veldhuizen deelt dat 

voorzitterschap met 4 andere collega’s, 
die wisselen elkaar af in de weekdien-
sten, maar alles wordt met hem afge-
stemd. 

Klein Presidium
Het hele proces richting de gemeen-
teraad ligt voor een groot gedeelte 
stil. Er is een klein presidium ingesteld 
dat contact houdt tussen de bestuur-
ders van onze stad en de raadsleden. 
In dat Klein Presidium zitten 4 raads-
leden. Twee van de coalitie en twee 
van de oppositie. Zuid is daarin goed 
vertegenwoordigd. Marc Teutelink, die 
we kennen als voorzitter van de stads-
deelvergaderingen en Margriet Visser, 
raadslid met Zuid in haar portefeuille en 
verder Gert Jan Tillema en Ayver Koç. 

Samen met wethouder Niels van den 
Berg zorgen zij voor de relatie tussen 
raadsleden en het college van B&W. 
De raad wordt vervolgens wekelijks uit-
voerig geïnformeerd middels een brief 
van het college over welke zaken er 
spelen. Normaal doet de burgemeester 
dat maar die is hele dagen druk met de 
crisisorganisatie. 

Toekomst
Er wordt samen gekeken hoe het po-
litieke proces weer opgestart kan wor-
den. Misschien meer digitaal vergade-
ren, misschien toch af en toe bij elkaar 
komen. De gemeenteraad valt ook ten-
slotte ook onder de vitale beroepen, 
voor de voortgang in de stad en de be-
sluiten doe moeten worden genomen. 

 

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! 

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

De gemeentepolitiek tijdens de coronacrisis
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Het leven ziet er nu ineens heel anders 
uit. Aan de keukentafel wordt gegeten, 
thuisgewerkt, via Skype vergaderd met 
de fractie en als laatste maar niet het 
minste geven mijn man en ik om de beurt 
thuisonderwijs aan onze twee prachtige 
dochters. Daarnaast sta ik naasten bij 
met het doen van hun boodschappen 
en loop ik af en toe een ommetje met 
het gezin of een vriendin of familielid op 
1,5 meter afstand.

Weinig tijd lijkt er over te zijn voor het 
raadswerk, zou je denken. Maar niets is 
minder waar. Ieder fractielid houdt vin-
ger aan de pols in zijn of haar portefeuil-
les. We hopen spoedig digitaal veilig en 
openbaar met de Raad en het college in 
gesprek te gaan over corona maar ook 
andere belangrijke zaken voor de inwo-
ners van onze stad.

Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen om 
de groeiende armoede en schulden bij 
onder meer jongeren in Enschede met 
een jongerenuitkering of het minimum-
loon. Door de coronacrisis hebben ze 
het nog lastiger gekregen. 
Uit Den Haag is het bericht gekomen 
dat scholen slecht in contact komen met 
sommige kinderen en jongeren. Op de 
grote scholengemeenschappen in die 
stad gaat het om zo’n 200 jongeren die 
geen gebruik maken van de digitale les-
sen en niet meer reageren op berichten 
van school. Waar zijn deze kinderen en 
jongeren gebleven? Wij willen weten of 
dit ook speelt op de scholen in Ensche-
de en of wij wel, zo goed mogelijk, zicht 
hebben en houden op de schoolgaande 
jeugd en hun behoeften en ontwikkelin-
gen in deze tijd.

Lieve mensen, let op elkaar en blijf ge-
zond! En, neem contact op met de PvdA 
fractie of ons ombudsteam als het nodig 
is. Laten we voor elkaar klaar staan. 

Rienke Hofman-Bijlstra
Stadsdeelcommissie Zuid
Gemeenteraadslid PvdA

Elke maand gaat de redactie op de koffie 
bij ‘t Helmgras. Maar deze maand moes-
ten we via de telefoon interviewen. Op de 
planning stond de aankondiging van de 
start van de verkoop van de éénjarigen. 
Ook cadeautjes voor moederdag hadden 
ongetwijfeld in dit stukje gestaan ware het 
niet dat ‘t Helmgras een duidelijke keuze 
heeft gemaakt. Ze zijn dicht voor bezoe-
kers tot en met 28 april. Geheel volgens 
de aanwijzigingen van de regering. Voor 
ons geen leuke beslissing maar wel heel 
verstandig. Ze vinden het vooral heel ver-
velend voor de vaste klanten die regelma-
tig langskomen. 

Door de zachte winter heeft mijn aankoop 
van vorig jaar het overleefd en dus geniet 
ik daar maar van. Het was weken heerlijk 
weer en ik heb alweer dagen in mijn tuin 
gezeten. Genietend van dat wat er wel is 
en kan. 
De bewoners van ‘t Helmgras zijn onder-
tussen gewoon aan het werk. Er worden 
kerstbomen geplant want we hopen dat 
die verkoop later dit jaar wel door kan 
gaan. 
‘t Helmgras heeft ook materiaal geleverd 
voor het maken van paasbakjes voor in-
woners van de Helmerhoek. Omdat we 
allemaal niet weten hoe lang het gaat du-
ren kunt u na 28 april de facebookpagina 
van ‘t Helmgras in de gaten houden voor 
het laatste nieuws. De kapel is wel open 
voor een momentje van bezinning.

U vindt de kapel aan de Rondemaatweg 
75. Voor meer informatie kunt u mailen 
met hethelmgras@hetnet.nl

Scoutingvereniging Vaandrig 
Leppink Groep uit de wijk 
Stroinkslanden was op de 
lokale tv. 1Twente Enschede 
kwam langs en maakte een 
leuk filmpje. 
Vanwege de coronacrisis 
gaan de opkomsten niet door 
en daarom is er een speciale 
pagina gemaakt om toch be-
zig te kunnen zijn. u kunt kij-
ken op: 
scoutingathome.online

Scouting staat voor uitdaging! 
Scouting Vaandrig Leppink 

biedt leuke en spannende 
activiteiten waarmee meiden 
en jongens van alle leeftij-
den worden uitgedaagd zich 
te ontwikkelen. Ruim 85.000 
jongens en meisjes in ons 
land zijn lid van Scouting. Sa-
men met zo’n 25.000 kaderle-
den (zoals leiding en bestuur) 
vormen zij de grootste jeugd- 
en jongerenvereniging van 
Nederland!
Het programma van scou-
ting is gebaseerd op de idee-
en van de Engelsman Ba-
den-Powell. Hij bedacht het 
scoutingspel aan het begin 
van de 20e eeuw. Begrippen 
zoals samenwerken, spel, 
uitdaging en teamgevoel vor-
men ook nu nog de kern van 
scouting.

Op de website van de Scou-
tingvereniging Vaandrig Lep-
pink groep vindt u alle infor-
matie.
www.vaandrigleppinkgroep.nl

Nu alle sportfaciliteiten in Enschede gesloten 
zijn is gezamenlijk bewegen onder begelei-
ding niet mogelijk. Om toch mensen te active-
ren om te gaan bewegen komt de Beweegma-
kelaar met instructievideo’s met eenvoudige 
oefeningen die thuis uitvoerbaar zijn. 
Sinds eind vorig jaar is er in Enschede een 
Beweegmakelaar actief. De Beweegmakelaar 
helpt mensen met het zoeken naar een be-
weegvorm die bij hen past. Dit kan wandelen 
in de wijk zijn, deelnemen aan walking voetbal 
of tal van andere beweegvormen die bijdra-
gen aan een gezonde leefstijl. “Nu we men-
sen tijdelijk niet meer kunnen doorverwijzen 
naar sportaanbieders in de stad hebben we 

zelf korte instructievideo’s gemaakt. Op deze 
manier proberen we de Enschedese bevol-
king vitaal te maken en houden. Want door 
bewegen voorkom je overgewicht, diabetes 
en vergroot je je weerstand én mentale ge-
zondheid. De video’s zijn opgenomen met 
mijn nieuwe collega Lindsay Mulder.” aldus 
Linda Broersma Beweegmakelaar bij Spor-
taal. De video’s verschijnen voorlopig elke 
donderdag op de website van Sportaal.
Sportaal stimuleert sport en bewegen. Door 
de samenwerking met Menzis en de gemeen-
te Enschede kunnen twee Beweegmakelaars 
op pad om bewegen voor iedere inwoner van 
Enschede toegankelijk te maken. “Vaak horen 
wij van mensen dat zij het moeilijk vinden om 
een beweegvorm te vinden die bij hen past 
en die ze een langere tijd kunnen volhouden,” 
vertelt Linda. “Eenmaal begonnen ervaren ze 
de positieve effecten van meer bewegen in de 
vorm van meer sociale contacten, zich fitter 
voelen en meer ontspanning.”
Kijk voor meer informatie op sportaal.nl/be-
weegmakelaarhome.

’t Helmgras, wist u dat...

Een beetje kleur in deze 
bijzondere tijd

Thuis bewegen met de Beweegmakelaar

Het leven loopt in deze tijd net 
even anders dan normaal en dat 
is voor heel veel mensen ingrij-
pend en voor mantelzorgers in 
veel gevallen misschien nog wel 
net ietsje meer! Daarom heeft ini-
tiatiefneemster Annemarie Evers 
de handen met een aantal vrien-
den in één geslagen om (jonge) 
mantelzorgers een tafelmandala 
kleurpakket aan te bieden om op 
een positieve manier met elkaar 
in contact te zijn. Een welkome 
afleiding in deze tijd, wetende 
dat ruim één op de zes Twente-
naren mantelzorg verleent. 

Vrijwilligers zijn op dit moment 
hard aan het werk om alle pak-
ketten in te pakken. En de leden 
van de Rotary staan klaar om de 
pakketten te gaan verspreiden. 
Dit alles zodat (jonge) mantel-
zorgers de komende tijd heerlijk 
kunnen tekenen met hun part-
ner, het hele gezin, met ouders, 
broers en/of zussen. Het is hel-
pend om op deze manier even 
de gedachten te verzetten, maar 
ook helend om samen op een 
geheel andere wijze in contact 
te zijn binnen gezinnen, waar in 
coronatijd veel extra stress wordt 
ervaren.

Het initiatief groeit dan ook hard. 
Vrijwilligers sluiten zich spontaan 
aan en donateurs melden zich 
belangeloos, waaronder het Lo-
kaal Fonds Hengelo, het Twent-
se Noabers Fonds en een aantal 
grote bedrijven. Het idee wordt 
ten aanzien van onder meer 
distributie ondersteund door de 
Rotary en ook is de hulp van SIZ 
Twente ingeroepen om ervoor te 
zorgen dat de pakketten bij de 
juiste gezinnen terecht komen. 
Het doel was om in eerste instan-
tie 1000 (jonge) mantelzorgers in 
Borne en Hengelo e.o. met hun 
naasten en/of gezin aan de slag 
te laten gaan. Echter is dit aantal 

reeds ruim overschreden en kan 
de actie breder worden uitgezet. 
Hiervoor zal de komende tijd de 
hulp van de diverse steunpunten 
mantelzorg in de regio worden 
ingeroepen.

De (jonge) mantelzorgers krijgen 
alle benodigdheden aangereikt 
en thuisbezorgd via het initia-
tief. Het pakket bestaat uit de 
tafelmandala’s (van 100 cm en 
50 cm groot), de bijbehorende 
kleurpotloden en een puntenslij-
per uiteraard. De bezorging ver-
loopt geheel contactloos volgens 
de huidige gewenste norm. Er 
is zelfs aan gedacht dat de pak-
ketten zelf minimaal drie dagen 
in quarantaine gaan, voordat zij 
worden uitgeleverd.

Heeft u een gezinslid met een 
chronische ziekte, beperking, 
verslaving en/of psychische pro-
blemen? Woont u in de gemeen-
ten Borne, Hengelo, Hof van 
Twente, Haaksbergen, Ensche-
de, Almelo, Dinkelland, Losser, 
Oldenzaal of Tubbergen en wilt 
u graag een kleurpakket ontvan-
gen, neem dan contact op via: 
info@siztwente.nl. Voor meer in-
formatie over het initiatief kunt u 
zich richten tot: eenbeetjekleur@
gmail.com. Het initiatief financi-
eel ondersteunen kan via Stich-
ting Rotary Helpt: NL96 SNSB 
0909 4155 28.

Scouting online

Precies 75 jaar geleden op 1 april 1945 
werd Enschede bevrijd. Het is dan 75 
jaar later surrealistisch dat we door de 
coronacrisis onze vrijheid enorm inge-
perkt zien en dat we deze belangrijke 
gebeurtenis, de bevrijding van Ensche-
de, in de geschiedenis niet gezamenlijk 

kunnen vieren. Erg jammer ook voor al 
die organisaties en vrijwilligers die al 
maanden bezig waren met de voorbe-
reiding van dit heuglijk moment.
De coronacrisis heeft het dagelijks le-
ven van veel mensen op de kop gezet. 
De afgelopen weken is het meermaals 
gezegd dat we niet zo’n grote crisis 
hebben gehad sinds de Tweede We-
reldoorlog en dat deze crisis een enorm 
economische maar ook maatschappelij-
ke impact zal hebben. 
Gelukkig zijn er lichtpuntjes. We zien 
in deze moeilijke tijden ook prachtige 
maatschappelijke initiatieven ontstaan. 
Mensen die elkaar willen helpen. Bood-
schappen doen voor ouderen die niet 

naar buiten kunnen. Werknemers die 
eerder in de zorg gewerkt hebben die  
de overbelaste zorgmedewerkers in 
ziekenhuishemd willen helpen. Onder-
nemers die gezamenlijk een website 
opzetten om elkaar te helpen middels 
de site www.KoopinEnschede.nl. Zo 
zijn er allerlei initiatieven in Enschede 
die terug te vinden zijn op www.en-
schedesamensterk.nl. Het noaber-
schap in Enschede laat zich vanuit alle 
kanten weer zien. 
Wat we ook zien is hoe belangrijk en 
essentieel bepaalde beroepen blijken te 
zijn die onze maatschappij in deze cri-
sisperiode draaiende houden. Het is het 
personeel in de zorg, onderwijs, post, 

schoonmaak, supermarkten, journalis-
ten, kinderopvang en nog veel meer. 
Hopelijk zullen ze na deze crisis meer 
gewaardeerd en beloond worden. 
Enschede heeft meerdere rampen en 
crises overleefd. Het zal nu ook niet 
makkelijk zijn om dit te doorstaan. 
Laten we het noaberschap en het omkij-
ken naar elkaar vasthouden en om met 
de woorden van minister Hugo de Jon-
ge te eindigen: we houden anderhalve 
meter afstand maar we zijn misschien 
wel dichter bij elkaar dan ooit. 

Sara Nijenhuis, 
Stadsdeelcommissie Zuid 
Gemeenteraadslid CDA

Als raadslid van Burgerbelangen En-
schede wil ik natuurlijk graag een bijdra-
ge te leveren voor de wijkkrant, in deze 
moeilijke tijd. 
Het zijn geen leuke tijden. Enschede, 
Nederland, de hele wereld is in strijd 
tegen het verschrikkelijke coronavirus. 
We hebben allemaal te maken met de 
sociale, maatschappelijke en economi-
sche gevolgen. Alles gaat momenteel 
anders dan we gewend zijn. Scholen, 
restaurants, cafés, kerken, sportvereni-
gingen, buurtcentra’s etc. zijn gesloten. 
Ziekenhuizen, scholen, zorginstellingen, 
schoonmakers, supermarkten, afvalop-
halers en andere vitale beroepen zijn 
met man en macht bezig om in onze 
dagelijkse behoeften te voorzien en de 
nodige zorg te kunnen leveren. Dikke 
pluim hiervoor. 

Er ontstaan ondertussen spontaan ook 
mooie initiatieven in de samenleving en 
zeker ook in onze mooie wijk om elkaar 
te helpen. Boodschappen doen voor 
ouderen die de deur niet uit kunnen, de 
lokale middenstand ondersteunen met 
bestellingen via internet, bemiddelen 
bij het bieden van extra zorgpersoneel, 
oppas bieden voor kinderen bij ouders 
met vitale beroepen. Kinderen die kaart-
jes maken voor eenzame ouderen die 
tijdens de coronacrisis minder contact 
hebben met de buitenwereld of zelfs 
volledig van de buitenwereld afgesloten 
zijn. Dit zijn enkele van de vele en ont-
roerende activiteiten vanuit onze wijk. 
Prachtig en hoopvol dat ook in deze 
donkere dagen de solidariteit in onze 
wijk, onze stad Enschede en de rest van 
Nederland blijft bestaan.

We moeten het “Gewoon Samen Doen”. 
Samen zijn we sterk en samen gaan we  
beter worden en deze verschrikkelijke 
strijd winnen. 

Ik ben bijzonder TROTS op onze stad 
en onze wijk. 
Gert Kel, Stadsdeelcommissie Zuid
Gemeenteraadslid Burgerbelangen 
Enschede

Wat zeggen gemeenteraadsleden in coronatijd

Openbare orde & Veiligheid

Wonen & Leven

Verkeersknelpunten in de Zuidwijken
Terugdringen van ondermijnende activiteiten
Vergroten van wederzijds respect en begrip

Voorzieningen
Start BSO+ als alternatief voor de zorgboerderij
Doorontwikkeling Wijkwijzer

Jeugd
Vergroten taalontwikkeling
Bewegend leren
(Inzet) digitale wereld 
(o.a. als vindplek)

Evaluatie kamergewijze 
verhuur en woonoverlast.

Werken & Meedoen
Doen!Beurs vernieuwde stijl
Aansluiten bij stedelijke 
aanpak armoede en schulden

Duurzaamheid & Circulair
Aanpak illegaal bijplaatsen afval
Vergroenen van buurten 

Stroinkslanden
Pilot woonoverlast in beeld
Start bouwfase winkelcentrum 
Stroinkslanden
Doorontwikkeling 
Stroinkshuis 

Wesselerbrink
Intensieve Brinkaanpak Het Lang
Gebiedsontwikkeling De Posten
Werken aan realisatie stadsboerderij 
De Wesseler

Helmerhoek
Vergroten veiligheid 
fietstunnels
Doorontwikkeling 
Wijkcentrum 
De Helmer

De Agenda van Zuid
Ambities 2020 



April 2020 pagina 9

Ik ben nog jong. Ik kende corona 
alleen van het bier. Nu weet ik wel 
beter. Het begon met druk op mijn 
borst. Toen kreeg ik koorts en droge 
hoest. Omdat ik niet naar de huis-
arts kon gaan, kwam hij bij mij thuis. 
In een blauw pakkie en met een 
bril en mondkapje kwam hij binnen. 
Zijn auto stond voor mijn huis, alle 
deuren open. De huisarts testte me 
en vertrok weer. Ik moest wachten 
op de uitslag. Ik had thuis niet veel 
te doen dus scrolde ik veel door 
Grindr. Een oudere man stuurde 
me een bericht. Mijn profielnaam is 
‘Bobby2020’, dus zei hij: “Hey Bob-
by”. Ik legde hem uit dat ik net getest 
was. En hij vertelde 
me dat hij een gepen-
sioneerde arts was. 
Hij vroeg me naar 
de symptomen die ik 
had. Hij wilde van me 
weten of hij me iets 
kon brengen omdat 
mijn familie aan de 
andere kant van het 
land woont. Hij noem-
de me de hele tijd ‘Bobby’, maar ik 
vond het zielig om hem daarin te 
corrigeren. Ik wilde kijken of hij echt 
een dokter was en stuurde hem een 
foto van mijn hand en checkte of hij 

wist wat daarmee aan de hand was 
geweest. Hij wist meteen dat het 
ging om een aangeboren afwijking. 
Binnen die enkele seconden had 
hij het echt niet kunnen opzoeken 
op Google. Dus volgens mij was hij 
echt arts geweest. En wie zou nou 
een persoon gaan ontvoeren met 
corona? Dus gaf ik hem mijn adres. 
De volgende dag verscheen hij bij 
mijn huis met een pakket met zalm, 
asperges, 4 peren en prijzig ogende 
mueslirepen. We zeiden bijna niets 
tegen elkaar. Hij leek zenuwachti-
ger dan ik. Hij zette het pakket op 
de stoep en liep snel terug naar zijn 
auto en zei: “Succes, Bobby.”

Ik heb hem de volgen-
de dag bedankt voor 
zijn hulp. Het voedsel 
dat hij had gebracht 
kreeg ik maar moei-
lijk door mijn keel. Ik 
knapte maar moeilijk 
op, maar na een week 
voelde ik me weer 
een beetje beter. Het 
gevoel dat de wereld 

niet alleen maar onbetrouwbaar is, 
heeft me doen besluiten dit verhaal 
op te schrijven. 

Anoniem

Om ieders nachtrust te bevorderen 
in deze spannende tijden plaatst Ka-
liber Kunstenschool vanaf nu regel-
matig een mooi slaapliedje online. 
De slaapliedjes worden gezongen 
of gespeeld op allerlei verschillende 
instrumenten. En daar hebben we 
jou bij nodig!

Dus trek je mooiste pyjama aan, 
speel of zing een leuk slaapliedje en 
stuur hem in via communicatie@ka-
liberkunstenschool.nl. Of post hem 
op Facebook of Instagram, tag Ka-
liber Kunstenschool en gebruik de 
hashtag #KaliberPyjamaParty!

Bespeel je geen instrument, en 
houd je niet van zingen? Zet dan 
een slaapliedje op en doe er een 

leuk dansje of toneelstukje bij. Of 
maak een stop-motion video, ga di-
gitaal aan de slag of maak mooie te-
keningen die je in de video laat zien.

Inspiratie nodig? Kijk dan op het 
YouTube-kanaal van Kaliber Kun-
stenschool voor de eerste video’s. 

Meer informatie: 
www.kaliberkunstenschool.nl

Het zijn bijzondere tijden voor ons 
allemaal. Wie had een maand ge-
leden kunnen denken dat alles om 
ons heen tot stilstand zou komen. 
Feit is dat we er met ons allen mid-
denin zitten en dat het Corona virus 
ons allen in de greep heeft.

Allereerst hoop ik dat jullie en jullie 
naasten gezond zijn (of weer wor-
den) en dat we met ons allen door 
deze moeilijke tijd heen komen. 
Laten we vooral ook zorgen dat de 
regels die ons zijn opgelegd door 
het Rijk en de Gemeente opgevolgd 
worden. Ik wil jullie met klem ver-
zoeken de opgelegde regels te res-
pecteren en dus niet te komen op 
ons park. Het moet toch niet nodig 
zijn dat we overdag, ’s avonds en ’s 
nachts surveilleren om samenscho-
lingen en vernielingen tegen te gaan 
op ons complex.
We hebben hierin een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

Ons complex is dus leeg, er zijn 
geen activiteiten, geen kinderen, 
een groot deel van onze vrijwilligers 
kan niet aan het werk en verliezen 
ook hun dagelijkse of wekelijkse in-
vulling. De keuken is dicht en de bar 
gesloten. Hoe het coronavirus en de 
maatregelen ons uiteindelijk financi-
eel raken weten we nog niet. Dit is 
natuurlijk afhankelijk van de periode 
dat we niet van ons complex gebruik 
kunnen maken. Het Rijk heeft aan 

de sportverenigingen een bijdrage 
van € 4.000,- toegezegd maar dit 
is op een jaarbegroting van ruim  
€ 450.000,- natuurlijk een druppel 
op de gloeiende plaat. We blijven 
aan onze verplichtingen voldoen en 
gelukkig blijft ook de Gemeente aan 
haar verplichtingen voldoen. Vereni-
gen is samendoen en solidair zijn 
en ook dus samen met alle leden 
de gemaakte financiële afspraken 
nakomen. We rekenen op u allen!!

Als bestuur blijven we gewoon elke 
dinsdagavond overleggen, we ma-
ken gebruik van videoconferences. 
U kunt ons ook gewoon bereiken 
per mail op info@victoria28.nl.
Achter de schermen zijn we daar-
naast hard bezig om, als het weer 
mag, extra activiteiten op te zetten. 
We denken er aan om in de zomer-
periode gewoon door te trainen en 
we zijn bezig samen met een aan-
tal cluster verenigingen een zomer-
competitie op te zetten. Dit geldt 
voor alle elftallen voor zover dit kan 
en zo kunnen we dan weer met 
onze geliefde sport bezig zijn.

Het nieuwe seizoen komt er straks 
weer aan en we zijn al weer gestart 
met de diverse voorbereidingen. 
Het coronavirus moet tot stilstand 
komen, wij als club uiteraard niet. 
We zetten onze schouders eronder 
en met behulp van alle leden en zij 
die Victoria’28 een warm hart toe-
dragen gaan we vooral door!

Namens het bestuur wens ik jullie 
en jullie naasten, alle gezondheid 
toe. Samen als vereniging zijn we 
sterk. Zorg goed voor elkaar, steun 
elkaar en blijf extra omkijken naar 
de mensen om je heen. Juist nu!

Met sportieve groet,

Gerard Tenniglo
voorzitter vv Victoria’28

Het Ontmoetingspark Enschede Zuid is gesloten. Alle activiteiten zijn ge-
annuleerd. Maar bij Ontmoetingsclusters Enschede zitten we nooit stil. We 
geven u daarom graag een update van onze bezigheden. We hebben naast 
al het negatieve coronanieuws ook positief nieuws: Thuis@Enschede Zuid 
bestaat 1 jaar! Tijd voor een feestje, maar hoe we dat gaan doen, houden 
we nog even geheim … :-)

Samen veilig
Martijn Koop, Ontmoetingsclustermanager Enschede Zuid: “Een leeg terrein 
is voor mensen erg interessant. In het begin van de sluiting namen mensen 
het niet zo serieus. Er stond soms wel 100 man op het veld. We hebben 
daarom een buurtwacht opgezet met vrijwilligers van Victoria ‘28 en van FC 
Aramea. Die buurtwacht is er om mensen te waarschuwen en om te surveil-
leren. Inmiddels is het hier al een stuk veiliger. We hebben bovendien flyers 
over de buurtwacht verspreid in de flats tegenover Victoria. Een bewoner, 
die de flyer had gezien, zag dat een aantal jongeren door een raampje van 
een kleedkamer naar binnen klommen. De bewoner heeft de politie gebeld 
en die heeft de jongeren opgepakt. Daarna heeft de wijkagent ze bij ons 
uitgenodigd om te praten en vervolgens hebben we ze aan het werk gezet. 
Ze hebben de kleedkamer schoongemaakt en de rest van het terrein ook. 
Zo was het binnen vijf dagen op een mooie manier, met elkaar, opgelost.” 

Thuis@
De kinderen, die normaal gesproken een thuis vinden op het Ontmoetings-
park, moeten nu noodgedwongen in hun huis thuisblijven. Dat valt niet mee. 
Martijn: “We bellen de kinderen in ieder geval één keer per week. Helaas 
krijgen we niet iedereen te pakken. Degenen die we wel spreken, zeggen 
vaak dat het gewoon goed gaat. Maar als ik van het terrein hier naar huis 
rijd, zie ik minstens drie van onze kinderen rondzwerven op straat. Hoezo 
gaat het dan goed?! Maar helaas kunnen we daar nu niet heel veel aan of 
tegen doen, omdat dit niet onze verantwoordelijkheid is. Aan de andere kant 
kunnen we soms juist wel contacten leggen en toch helpen. Zo belde ik een 
jongen, die vertelde dat de begeleiding die hij thuis krijgt, niet kwam. Die 
persoon was ziek en dus had hij nu niks meer. Ik heb toen contact gelegd 
met de wijkcoach. Zij wist van niks en was ‘blij’ met mijn bericht. Nu kon ze 
het oplossen. Zo zie je maar dat de (hulp)lijnen nu toch kort kunnen zijn en 
wij een rol hierin kunnen spelen.”

Maatwerk werkt 
De studenten van de BBL Entreeopleiding van het ROC van Twente, die 
door studenten gevolgd wordt op het Ontmoetingspark, zitten nu ook thuis. 
Ze krijgen online wel les of opdrachten om te doen, maar niet iedereen kan 
daar even goed mee omgaan. Gina Venezia begeleidt de studenten normaal 
gesproken bij hun studie en vooral hun stage. Gina: “Ik probeer elke student 
te bellen, maar ik krijg niet met iedereen contact. Degenen die ik wel spreek, 
spreek ik vaak meerdere keren per week. Er zijn dagelijks zaken waar ze 
tegenaan lopen of wat moeite mee hebben. Ze missen nu de begeleiding, 
die ze normaal door de studie op het Ontmoetingspark krijgen. Ik probeer 
ze zo toch een beetje te helpen en te motiveren. Deze opleiding is ook een 
soort dagbesteding. Dat die weg valt, valt niet mee. En er zijn gelukkig ook 
studenten die prima de studie en alles volhouden, ook in deze tijden. Tijden 
waarin ook de stages van de studenten stilliggen. Sommigen hebben daar 
meer moeite mee dan anderen. Daar proberen we dan samen een oplossing 
voor te vinden. Maatwerk heet dat! En dat werkt!”. 

Column: Wijkverhalen Aan alle leden van Victoria’28, 
vrijwilligers en iedereen die 
betrokken is bij onze club

Heeft u wat tijd over? De Posten zoekt vrijwilli-
gers voor maaltijdbezorging in Enschede-Zuid
Voormalig taxichauffeur Luuk van der Heide werkt 
sinds een half jaar als vrijwilliger bij de Posten. Hij 
bezorgt de vers bereide maaltijden van de Posten 
aan huis bij mensen in Enschede-Zuid. Luuk: “Als 
taxichauffeur reed ik vroeger kinderen naar het 

speciaal onderwijs. Dat gaf mij echt voldoening, 
en die voldoening dat ik iets doe voor de maat-
schappij wilde ik graag weer voelen.”

Bij de deur opgewacht
“Ik werk ik sinds een half jaar als vrijwilliger maal-
tijdbezorging. Die voldoening vind ik hier nu ook. 
Het is bovendien goed in m’n dag in te passen. 
Veel tijd ben je er namelijk niet mee kwijt, zo’n 
anderhalf uur per dag. Zelf doe ik dit drie dagen, 
maar dat is een kwestie van overleg. Per ochtend 
bezorg ik de maaltijd bij ongeveer 10 mensen in 
de wijk. Als ik bij hen aankom staan ze vaak al 
bij de deur op mij te wachten. Je merkt dat je iets 
brengt waar ze blij van worden.”
“Bij de Posten is het trouwens ook gewoon gezel-
lig. De sfeer is huiselijk en vriendelijk. Als vrijwilli-
ger word je overal bij betrokken als er wat te doen 
is. Ook met de andere maaltijdbezorgers en het 
keukenpersoneel is het gezellig. We doen dit nu 
met gemiddeld acht vrijwilligers, maar we kunnen 

zeker nog meer mensen gebruiken.” 

Ook vrijwilliger bij de Posten worden?
De Posten zoekt nog een aantal mensen die zich 
net als Luuk als vrijwilliger maaltijdbezorging wil-
len inzetten op één of meerdere werkdagen van 
11.30-12.45 uur. Het is mooi als je eigen vervoer 
hebt, maar eventueel kan ook een auto van de 
Posten gereserveerd worden. Voor het gebruik 
van de eigen auto geldt een vergoeding. Werkda-
gen zijn in overleg. Ook vrijwilligers die niet over 
eigen vervoer beschikken worden met open ar-
men ontvangen. Er is namelijk ook behoefte aan 
vrijwilligers die als bijrijder en ter ondersteuning 
willen meegaan.
Belangstellenden worden verzocht contact op 
te nemen met de Posten: met Chris van Vel-
zen, cvelzen@deposten.nl, Frieda van der Meij, 
via telefoon 053 - 4 753 753 of Anne Wilderink, te-
lefoon 06 - 306 265 18 of via vrijwilligers@depos-
ten.nl.

De Posten zoekt vrijwilligers: Chauffeurs maaltijdbezorging

Muzikale pyjamaparty bij Kaliber!

Ontmoeten in tijd van corona

Het Stroink 
wordt verbouwd

Alle winkels  zijn geopend  
én bereikbaar

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Te huur: enkele winkelunits
(074) 250 32 22   •   info@euverman.eu

ALBERT HEIJN  •  AMI KAPPERS  •  BLOEMEN BOETIEK STROINKSLANDEN  •  ETOS  •  GASTROVINO VANEKER 

KEURSLAGER ELZINGA  •  KRUIDVAT  •  KUIPERS DIER-, TUIN- EN HOBBYSHOP

POELIERDERIJ VAN DER KOOI  •  PRIMERA KROEZEN  •  VISHANDEL KEIZER  •  WIJNHANDEL SLIJTERIJ LE TONNEAU
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Gert Ekkelboom vermaakte begin april de 
ouderen in de Broekheurneborg. Hij gaat 
bejaardenhuizen af om de mensen toch 
een beetje te vermaken in deze moeilijke 
tijden, vooral deze mensen missen hun 
sociale contacten daar de meesten alleen 
zijn.

Ook hij is een kleine ondernemer die last 
heeft van de coronacrisis.
Gert is een telg uit de muzikale familie 
Ekkelboom, zijn vader en oom speelden 
vroeger in de band ‘Sang und Klang’, juist 
bij deze generatie zeer bekend. Je kunt 
zeggen dat hij nu voor de fanclub van zijn 
vader speelt. Het werd erg gewaardeerd.

Op 8 april jl speelde de Laplander op ver-
zoek van de wijkraad Wesselerbrink op 
een drietal plekken in de wijk. Eerst bij het 
gezinsvervangende tehuis aan de Broek-
heurneborch omdat Andries daar zijn 70e 
verjaardag vierde. Zonder bezoek maar 
met draaiorgel dus. Hij heeft die dag ook 
nog 70 verjaardagskaarten gehad!
De Laplander ging daarna naar de Pos-
ten waar de bewoners en werknemers 
konden genieten vanaf hun balkon. Ook 
deden een aantal bewoners een rolla-
tordansje buiten. Natuurlijk op gepaste 
afstand. Even een lolletje in deze merk-
waardige tijden waar we fysiek afstand 
moeten houden maar het toch ook lukt 
om sociaal dichtbij elkaar te komen. De 
orgelman van de Laplander deed dit ge-
heel vrijwillig maar hij vertelt dat ze toch 

liever dichter bij elkaar komen. Na de Posten vertrok de Laplander naar Erve Leppink. Met enige handigheid 
kon het draaiorgel in de tuin aan de achterzijde komen waardoor alle bewoners in de gelegenheid waren te 
komen luisteren. Ook hier werd door sommigen een dansje niet geschuwd. Na drie keer de vogeltjesdans 
te hebben gedaan ging uw reporter met een warm hart weer naar huis.

Stichting Present bood ons hun hulp aan. De 
studenten van ASV Taste hadden zich als 
vrijwilligers aangemeld en beten het spits af 
voor deze stichting. Inmiddels zijn er al een 
aantal weken iedere dag 2 studenten in de 
keuken van “Huis en Haard plus het Bijvank” 
in de weer.  
Wat zijn wij, het Team, dankbaar voor de in-
zet van deze TOPPERS!
Het mooie is dat ze hebben toegezegd om 
tot eind april nog zeker te blijven. Zij stomen 
door!
Heerlijke gerechten komen voorbij en in het 
weekend verzorgen zij de hapjes, die uitge-
deeld worden aan de bewoners. Onze deel-
nemers nemen de gerechten en hapjes dan 
ook graag aan.
Ze doen zelf de boodschappen en zorgen er 
voor dat de keuken spik en span achtergela-
ten wordt.
In deze bizarre tijd is hun hulp meer dan wel-
kom en willen wij hen ook via deze weg har-
telijk danken ook namens de deelnemers.
Zoals je op de foto kunt zien spat het enthou-
siasme van deze dames eraf. En geloof me, 
de heren die komen koken kunnen er ook wat 
van.

BEDANKT!!!
Liefs, Team Huis en Haard plus Het Bijvank 
en alle bewoners

Hartenpost

Gert Ekkelboom

Draaiorgel de Laplander op bezoek
Studenten stomen door!

Stichting M-Pact is vorige maand samen met Liberein, de Posten, Livio-
Zorg en actieve burgers uit Enschede, begonnen met de actie Hartenpost. 
Hartenpost is een kaartje, gedichtje, klein knutselwerkje of cadeautje dat 
je maakt voor eenzame kwetsbare ouderen die in deze moeilijke tijd wel 
iets liefs kunnen gebruiken. De gemaakte post kan vervolgens op diverse 
plekken worden ingeleverd. 

Onlangs was het zover. Bravo Beveiliging B.V. heeft op geheel vrijwillige 
basis de eerste lading “Hartenpost” opgehaald. Een dag later hebben we 
alles gesorteerd en het resultaat is overweldigend: 300 kaarten, 230 te-
keningen en 88 knutselwerkjes. In totaal 618 poststukken in 8 volle post-
zakken. De postzakken zijn niet zomaar postzakken. Ze zijn gemaakt door 
vrijwilligers van het Repaircafé Enschede in het Stroinkshuis en de stof is 
aan ons door Megastoffen Enschede gedoneerd. R&B Textiel doneerde 
het garen en de trekkoorden.
Uiteraard hanteren we de richtlijnen van het RIVM en hebben we een 
streng protocol. We werken met handschoenen aan én de post wordt niet 
vandaag of morgen naar de ouderen gebracht, maar blijft een paar dagen 
staan om het virus geen kans te geven. 
Inmiddels hebben we de hartenpost afgeleverd bij De Posten, bij Erve Lep-
pink en bij mensen in Groote Bueren. Iedereen was er ontzettend blij mee. 
Daarom: SUPER bedankt aan iedereen die meewerkt om van deze “Har-
tenpost” een succes te maken
Maar we gaan nog door! Tot eind april gelden de huidige maatregelen te-
gen corona nog en zitten ouderen dus alleen en/of geïsoleerd thuis of in 
een verpleeghuis. Dus als je nog mee wil doen? Graag! We krijgen bo-
vendien hulp van Estinea, Avelijn en TriviumMeulenbeltZorg. Zij verzorgen 
voor hun cliënten dagbesteding. Maar doordat alles stil ligt, hebben ook zij 
weinig te doen. Ze zijn daarom met veel plezier Hartenpost gaan maken. 

Dus: Schrijf, knutsel en teken zodat ouderen weten dat aan hun gedacht 
wordt. Wil je weten waar je de Hartenpost in kunt leveren? Kijk dan bij: 
https://www.m-pact.nl/blog/m-pact-hartenpost
Heb je vragen? Bel op 053-4323304 of mail naar info@m-pact.nl

Bruna Enschede Zuid 
Wesseler-nering 2D
Enschede
De openingstijden zijn: 
ma-do 9:30 - 17:00 uur.
vrijdag 9:30 - 17:00uur.
zaterdag 9:30 - 17:00 uur

Vanaf maart kunnen klanten van 
ING zelf hun digitale bankza-
ken regelen bij het vernieuwde 
ING-servicepunt in Enschede 
Zuid. Het ING-servicepunt is ge-
vestigd in de Bruna Enschede 
Zuid, Wesseler-nering 2D 7544 
JA Enschede.
Bij Bruna Enschede Zuid  kun-
nen klanten terecht voor een 
ruim assortiment tijdschriften, 
boeken, wenskaarten en kan-
toorartikelen. Vanaf maart kun-
nen ING-klanten in de winkel 
van Jeanisa & Robert Einhaus 
ook hun digitale bankzaken 
zelf regelen. Het vernieuwde 
ING-servicepunt biedt ING-klan-
ten de mogelijkheid om zelf, in 
hun eigen omgeving van inter-
netbankieren, hun bankzaken te 
regelen. Bij dit nieuwe ING-ser-
vicepunt komen digitaal bankie-
ren en persoonlijke dienstverle-
ning samen. De openingstijden 
van het ING-servicepunt zijn 
overigens gelijk aan die van de 
winkel.

Klanten van ING worden digi-
taal vaardiger 
Robert Einhaus: “Ook wij zien 
dat de behoeftes van klanten 
veranderen en dat veel klanten 
steeds digitaler worden. Dat is 
niet voor iedereen even makke-
lijk. Onze medewerkers zijn dan 

ook speciaal door ING opgeleid 
om klanten te helpen bij hun di-
gitale bankzaken. Zo helpen we 
ING-klanten bij het installeren 
van de Mobiel Bankieren App 
en wijzen wij ze de weg in Mijn 
ING, de omgeving voor inter-
netbankieren van ING. Met de 
Mobiel Bankieren App kunnen 
de klanten veel bankzaken zelf-
standig met hun smartphone of 
tablet regelen, op een plek en 
een moment dat het hun uitkomt. 
ING-klanten kunnen voor hun di-
gitale en dagelijkse bankzaken 
zes dagen per week terecht bij 
het nieuwe ING-servicepunt in 
onze winkel.”

Bent u nog niet zo digitaal actief, 
dan helpen de medewerkers van 
Bruna Enschede Zuid u natuur-
lijk ook graag bij het aanvragen 
van internetbankieren van ING. 
Brengt u uw ING Betaalpas en 
een identificatiebewijs mee dan 
is het aanvragen van Mijn ING 
en het activeren van de ING 
Mobiel Bankieren App zo ge-
daan. Bankieren wordt hiermee 
nog eenvoudiger en u heeft nog 
meer overzicht in uw bankzaken. 
Zo bent u helemaal klaar voor 
het bankieren van de toekomst. 
Kijk hierboven voor de openings-
tijden van uw nieuwe ING-servi-
cepunt.

Het digitale wordt persoonlijker en het 
persoonlijke wordt digitaler 
Chapeau: Vernieuwd ING-servicepunt geopend in Enschede Zuid

In de stadsrandzone achter de Wesselerbrink lopen schapen, deze schapen 
houden het gras kort. Zij lopen in gebieden wat afgezet is met palen en gaaswerk. 
Na controle bleek dat veel van die palen verrot zijn en vervangen moeten worden. 
Deze vervanging gaat binnenkort plaats vinden.
Daarnaast willen we in de stadsrandzone naast de Helmerhoek waar ook onze 
schapen lopen 3 hekwerken laten plaatsen. Deze hekwerken komen op plekken te 
staan waar de vee-roosters liggen.
Dat houdt in dat de fietsers niet meer over het rooster kunnen fietsen maar af moe-
ten stappen en door het poortje verder kunnen gaan met hun route. De wandelaars 
en fietsers staan dan in rechtstreekse verbinding met onze schapen, zij lopen en 
fietsen dan tussen de schapen.
Wij vragen extra aandacht voor onze schapen, dat kunt u doen door geen afval van 
u af te gooien maar het weer mee te nemen, dit om te voorkomen dat de omgeving 
vervuilt of dat de schapen het eten en ziek worden of er zelfs dood aan kunnen 
gaan. Houdt uw honden aan de lijn, dit voorkomt dat onze schapen onrustig wor-
den of dat er dieren gewond raken.
Daarnaast een verzoek om elkaar aan te spreken als er zaken zijn die ten nadele 
van de schapen zijn.
Mocht u toch nog vragen hebben mag u contact opnemen met Ton Loevering, 
a.loevering@enschede.nl of Leon Haghuis L.haghuis@enschede.nl. 
De natuur werkt, werkt u ook mee?

De natuur werkt

mail naar brunaenschede@gmail.com

of bel met 053 477 66 27

Lieve mensen,

We zijn ook in deze moeilijke tijd van maandag tot en met zaterdag 
geopend van 9:30 tot 17:00 uur. Heb je niet de mogelijkheid om in de 
winkel langs te komen, dan helpen we graag!

We bezorgen boeken, tijdschriften, spelletjes, kantoorartikelen en 
andere producten uit ons assortiment graag bij je thuis.

In Enschede Zuid bezorgen we gratis bij besteding vanaf €12,50. 
Betaling vindt bij voorkeur plaats via mobiele pin. 

Bel of mail naar de winkel voor de mogelijkheden. We komen er vast 
wel uit.

    team Bruna Enschede Zuid
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Brinkpraat

K p a g i n anderi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bijzondere tijd 
 

Als een donkere wolk dreef het virus, 
vanuit China ons land tegemoet. 

Volgens de theorie kun je de wereld rond, 
in zes connecties en je ziet wat het doet. 

 
Waar in januari en februari de school, 
als iets vanzelfsprekends werd gezien. 

Kwam de donkere wolk in maart, 
en het beeld veranderde sindsdien. 

 
De persconferentie op 15 maart, 

liet de juffen en meneren toveren. 
In één dag werden boekjes gemaakt, 

lieten het de ontwikkeling niet veroveren. 
 

Alle kinderen werken trouw, 
maken dagelijks hun opdrachten klaar. 

Met rekenen, taal, spelling, lezen, 
en een leuke ontspanning hier en daar. 

 
Er opende zich een digitale wereld, 

om contact te houden met juf en meneer. 
Via mail, chats, videogesprekken of telefoon, 
samen communiceren is fijn, keer op keer. 

 
Steeds komen er nieuwe boekjes, 

gaat de ontwikkeling gewoon door. 
Met straks digitaal les en werken, 

blijven wij allen op het goede spoor. 
 

Zo vanzelfsprekend als school was, 
zo bijzonder lijkt het nu te worden. 
Samen zijn, leren, spelen en lachen, 
is nu nog een lange weg vol horden. 

 
Wij maken er het beste van met z’n allen, 

houden online contact en blijven veilig binnen. 
Want op die manier sta je sterk tegen corona, 

en kan er een betere tijd gaan beginnen. 
 

Wanneer de zon zijn stralen laat schijnen, 
het de donkere wolk verloren laat gaan.  

Mensen hun huizen weer uit komen, 
en het buitenleven weer zal ontstaan. 

 
Dan beseffen wij met zijn allen, 

eens te meer hoe fijn ons leven is. 
Leven in vrijheid en veiligheid, 

dankzij deze gebeurtenis. 
 

Voor nu zullen wij samen doorgaan, 
we blijven positief, want ja, 
Samen zijn wij onze school, 

in de tijd voor, tijdens en coro-na. 
 

Val af in 6 maanden
Wil jij dit ook? 
Je bent er helemaal klaar voor. Klaar 
om lekker in je vel gezondere keuzes 
voor je lijf te maken.  
Zodat jij enthousiast, energiek  
& fit de zomer ingaat.  

Voel je lekker en val af 
 
Uitdaging?  
Maak kennis met een healing reset 
sessie. Jouw onbewuste = krachtig.

Boekelose Stoomblekerij 172
www.jessicavanraalte.nl

Bel mij nu
(06) 22 85 31 92

2

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

S ER V I C E   |   E I G EN  WERKPL AATS   |   6  DAGEN  P ER  WEEK  G EO PEND   |   MA ATWERK

Catalogus 
2020
ƒ  

NL

De HSE 42 
45 CM - ELEKTRISCHE 
HEGGENSCHAAR

van € 129,- 
voor
€ 99,-

De RMI 422 
ROBOTMAAIER
VOLAUTOMATISCH

van € 1.099,- 
voor
€ 999,-

De RT 5097 
BEZINEMAAIER 

van € 3.499,- 
voor
€ 2.999,-

CASH
BACK

OP 2e ACCU*

De RME 235 
ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER

van € 169,- 
voor
€ 149,-
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Brinkpraat
Gemeente
Servicecentrum Zuid 
gesloten
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

Fysiotherapie Keeler
Wesselernering 48
7544 JC  Enschede
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, redactie:  
Jet Broekstra 

Interviews en redactie:  Marijke Kerkhof

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Bert 
Bennink, Jet Broekstra, Marijke Tetteroo 

Afhaalpunten wijkkranten:
Bruna, Jumbo, SHELL, Toilet WCEZ, 
misschien De Magneet na 28 april

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

Aanleveren kopij volgende krant:  
Uiterlijk woensdag 6 mei 2020

De volgende krant verschijnt op:  
donderdag 21 mei 2020

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

Op weg naar huis maakte ik me toch wel zorgen,
want er kon van alles mis gaan morgen.
Iekus weet niet hoe wij mensen leven
en dat kan best wel eens problemen geven

Want als wij naar bed toe gaan
is het bij zijn volkje met de rust gedaan.
Zij zijn ‘s nachts wakker, dan wordt er hard gewerkt.
Heel zachtjes natuurlijk, zodat niemand het merkt.

En al die rare dingen zoals een TV en een telefoon
zijn nieuw voor hem, maar voor ons heel gewoon.
Ondertussen waren Boris en ik ons tuinpad opgelopen.
Met de sleutel maakte ik de voordeur open.

Iekus en Riet
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GESLOTEN
Helaas blijft speeltuin ‘t Polböske en Speeltuin Tuindorp in ieder geval tot 
eind april voor publiek gesloten en zijn alle activiteiten afgelast. Waarschijn-
lijk gaat het nog langer duren. Volg ons daarom op Facebook (Speeltuin 
Polboske en Speeltuin Tuindorp) voor de laatste informatie. Veel sterkte 
iedereen en blijf a.u.b. gezond. 
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Hoe gaat het met onze buurt De Posten?

Het zijn bijzondere tijden. Corona 
houdt Nederland in een houdgreep, 
maar we horen en zien veel mooie 
initiatieven in Enschede om elkaar te 
helpen. Ook in De Posten weten be-
woners elkaar te vinden.

In de vorige Brinkpraat vroegen we 
mensen om zich aan te melden voor 
interviews over passend bewonen. 
We konden toen nog niet voorzien 
hoe groot de gevolgen van corona 
zouden zijn. We houden voorlopig 
dus geen interviews. Door corona 
stellen we veel activiteiten uit. We 
zoeken naar nieuwe vormen en kij-
ken wat we wel kunnen doen.
We houden u graag op de hoogte 
van onze activiteiten via www.onze-
buurtdeposten.nl.

Groen in de buurt
Onder het motto ‘groen verbindt’ 
werken we met verschillende par-
tijen samen om de Posten groener 
te maken. Dit is een wens die we bij 
veel buurtbewoners hebben opge-
haald.
We hebben ondertussen verschillen-
de activiteiten met succes uitgevoerd. 
Denk hierbij aan de belevenistuin bij 
Erve Leppink, rolstoelwandelingen  

 
en de wandelroutes van het Groene 
Spoor. 

Afvalbestrijding
In en rondom de flats aan de Lint-
veldebrink horen we regelmatig dat 
er overlast is van afval. Een groep 
bewoners heeft, op eigen kracht, 
besloten om daar wat aan te doen. 
Zij maken minimaal 1x per week een 
ronde rondom de flat, waarbij ze al 
het afval opruimen. Stadsdeelbeheer 
van de gemeente Enschede levert 
materiaal om op te kunnen ruimen.

We zijn blij om te zien hoe er geza-
menlijk verantwoordelijkheid wordt 
genomen voor een mooie en scho-
ne wijk. Ook medebewoners van de 
flats zijn zeer te spreken over dit ini-
tiatief. 

Overig
Zorgcentrum de Posten is bezig met 
haar voorbereidingen op de nieuw-
bouw én meer groen in de buurt blijft 
op de agenda staan. 

Ga voor meer informatie naar www.
onzebuurtdeposten.nl en schrijf je 
bijvoorbeeld in voor de nieuwsbrief. 
Op de website vind je daarnaast ook 
meer informatie over de samenwer-
kende partijen. En wat belangrijk is: 
op de website kun je jouw gegevens 
of ideeën achterlaten zodat we sa-
men aan de buurt kunnen werken!

In maart begon de periode van het bin-
nenblijven maar vooral van het afstand 
houden. Een mooi moment voor de re-
dactie eens uit te gaan zoeken hoe dat 
nou zit met het groene Spoor. Er blijkt 
een mooie wandeling door de Wesseler-
brink uitgezet te zijn. Hieronder de eer-

ste. Het begint bij Erve Leppink rechtsaf. 
Van daaruit volgt u de blauwe pijlen. Wij 
liepen de route in maart dus het groen 
en de bloemen begonnen net te komen. 
Misschien herkent u de plekken als u 
zelf gaat wandelen. De wandeling duurt 
ongeveer een uur.

Wandelen in Enschede Zuid

Verspreiding Kranten
De kranten worden huis-aan-huis bezorgd. Wat 
betreft de verspreiding op de overige plekken: 
Omdat het in deze tijd niet verstandig is om 
overal maar langs te gaan, en omdat veel orga-
nisaties en instellingen dicht zijn, kijk alleen al 
naar alle scholen, hebben wij als redactie ook 
besloten om de krant op een paar plekken in gro-
te stapels neer te leggen. En waar kan dat dan 
beter dan bij de supermarkten, waar de mees-
te mensen nog wel komen. We hebben mooie 
displays gemaakt (dank Mark van Loon Beeld-
bouw.nl) en die hebben we met grote stapels 
wijkkranten (die regelmatig worden aangevuld) 
naast de ingang van drie grote supermarkten 
gezet: AH Helmerhoek, Jumbo Wesselerbrink 
en AH Stroinkslanden. Daar zijn altijd voldoen-
de kranten te verkrijgen voor mensen die hem 
toevallig gemist hebben. Zeker met deze goed-
gevulde troostkrant zou dat zonde zijn. Stukjes 
voor in de krant mag u sturen naar ons mail-
adres: contact@brinkpraat.nl

                      FysioHolland brengt u beter in beweging.  

 FYSIOHOLLAND

fysiotherapie 
in coronatijd
Het Coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen 
raken ons allemaal. Het dagelijks leven is grotendeels stilgevallen en 
bedrijven moeten zich aanpassen aan de maatregelen, zo ook de 
fysiotherapie. Om de verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk 
te voorkomen heeft het kabinet besloten dat  fysiotherapeuten het fysiek 
contact zoveel mogelijk uit de weg moeten gaan. Voor veel mensen 
betekent dit dat belangrijke fysiotherapeutische zorg niet op de 
reguliere manier kan worden voortgezet. Terwijl het juist in deze tijd 
belangrijk is om in beweging te blijven, aan uw gezondheid te werken en 
uw weerstand op peil te houden. Gelukkig is fysiotherapeutische 
behandeling nog steeds wel mogelijk!

FysioHolland Twente staat nog steeds voor u klaar, maar de 
fysiotherapeuten behandelen nu in beginsel alleen op afstand. 
Behandeling kan dus gewoon doorgaan, maar dan telefonisch of via 
beeldbellen. Daarnaast  wordt er van maandag tot en met vrijdag 
dagelijks een video met een oefenprogramma op de Facebook pagina 
geplaatst van FysioHolland Twente zodat u thuis toch actief bezig kan 
zijn.  Een fysieke behandeling (in de praktijk of bij je thuis) wordt alleen 
nog gepland in een uiterst noodzakelijke situatie waarbij alle maat-
regelen voor de persoonlijke bescherming (schort, masker, bril en 
handschoenen) in acht worden genomen.

Op deze manier probeert FysioHolland Twente u Gezond en Actief  te 
houden.

 Meer weten over online fysiotherapie of een afspraak maken? 
 Kijk op fysioholland.nl/fysiotherapie-op-afstand/ of 
bel (053) 477 32 44 of stuur een e-mail naar twente@fysioholland.nl.

 



Geldig t/m di 22 september 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

KIES & MIX 
BARBECUE
4 bakjes vlees, vis, vega  
of groente met de sticker  
‘kies & mix barbecue’

 4 VOOR

10,-

 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

Ook thuis hoef je je niet te vervelen!

Volg onze social media kanalen en mis niks! 

Volg ons opGratis parkeren

April 2020 April 2020 Mei 2020

Wenskaarten actie 
Met deze mooie ingekleurde kleurkaar-
ten hebben wij inmiddels al veel oude-
ren van Enschede Zuid mogen verras-
sen. Bedankt voor jullie mooie kaarten!  
Wil je nog meedoen? Kinderen kunnen 
t/m 30 april een kleurkaart ophalen  

bij een van de winkels. 

 

De koning(in)  
van Zuid 
Van 14 t/m 26 april gaven wij jou de 
kans om jouw held: jouw koning(in) te 
nomineren via onze social media. Na 
hartverwarmende inzendingen hebben 
we op Koningsdag de gelukkige win-
naar bekendgemaakt. Bekijk de mooie 
verhalen van onze winnaar via onze 
Facebook- en Instagrampagina. 

Moederdag games  
Moeders zijn heel goed in ‘moeder-
dingen’. Maar hoe goed zijn ze eigenlijk  
in ‘vaderdingen’? Van 28 april t/m 9 mei 
kunnen moeders meedoen aan de  
online Moederdag Challenge om kans  
te maken op geweldige Moederdag  
verwenpakketten. De moeders kunnen 
door middel van een filmpje of foto  
meedoen om te laten zien hoe goed  
ze zijn in ‘vaderdingen’. Houd onze social 
media in de gaten om mee te doen aan 
deze actie!

We moeten dan 

misschien wel  

verplicht thuis 

zitten, maar we 

hoeven ons niet 

te vervelen. Zeker 

niet met alle leuke 

acties die we de 

komende maan-

den organiseren. 

Zo vliegt de tijd 

zó voorbij! 


