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Brinkpraat
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 
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Smiley Wesselerbrink opgeknapt Van de voorzitter

Jeu de Boules opstarten

De Magneet is weer open

Wijkbudgetten aanvragen

Er is de afgelopen periode 
veel veranderd in en rond 
de Magneet. Hij is weer 
open! U kunt dus op de 
woensdagmorgen weer bij 
ons terecht van 10.00 tot 
12.00 uur voor het aan-
vragen van wijkbudgetten, 
info of opmerkingen. Kom 
gerust langs.

Ook de tuin rond de Magneet is nu bijna afge-
rond, alleen de voetbalwand moet nog geplaatst 
worden. De beschildering van de containers is nu 
klaar. Dat ziet er geweldig uit. 
Wij zijn blij dat we onze taken weer op kunnen 
pakken en zo een bijdrage kunnen leveren aan 
onze wijk de Wesselerbrink. Suggesties en/of op-
merkingen zijn natuurlijk van harte welkom.

De wijkraad gaat tussen 6 juli en 31 augustus met 
vakantie.

groet Henk Siekmans, vz wijkraad Wesselerbrink

Het Smileygebouw en de container zagen er niet 
fraai uit. Ze zijn afgelopen maand in drie dagen 
prachtig bewerkt door de graffitikunstenaars van 
PvCC, Praktijk voor Coaching en Creativiteit. De 
eerste reactie van een omwonende was: “Hebb’n 
we mooi wat te kiek’n.” Dat is alvast een compli-
ment!
Wendy Leerkotte, binnenkort Wendy Ringe-
link (ze gaat namelijk trouwen), vertelt dat het 
de bedoeling was om het gebouw samen met 
de gebruikers en de kinderen uit de buurt op te 
knappen. Dat kon helaas niet doorgaan door de 
coronacrisis. Dat vindt ze heel jammer, want sa-
menwerken met kinderen is de reden waarom ze 

dit werk is gaan doen. 
Op 6 en 7 juli gaat het project verder met het spui-
ten van de bankjes en prullenbakken. Kom dan 
gerust langs om te kijken hoe dat gaat. Later dit 
jaar komt er dan hopelijk nog wel een graffitipro-
ject voor kinderen. Kinderen mogen dan een plaat 
graffiteren. De plaat mogen ze daarna mee naar 
huis nemen. “Als kinderen voor het eerst mogen 
graffiteren, hebben ze minimaal 1 à 2 vierkante 
meter nodig,” vertelt Wendy. 
Op www.wesselerbrink.com vindt u een leuk film-
pje van het maken van de muurschildering ge-
maakt door buurtfilmer en wijkraadslid Gerben de 
Jong. 
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Op donderdagmiddag wil de wijkraad de jeu de 
boules op gaan starten. De baan is opgeknapt en 
klaar voor gebruik. Bij het naastgelegen Smiley-
gebouw kunnen we een kop koffie/ thee drinken. 
Er zijn verschillende mensen die in het verleden 
belangstelling hebben getoond. Heeft u belang-
stelling kom dan op de woensdagmorgen naar 
de Magneet en meldt u even aan. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.  De wijkraad zoekt ook 
nog 1 of 2 personen die het gaan begeleiden/
opstarten. Uiteraard met hulp van de wijkraad. 
Heeft u belangstelling meldt u zich dan alstublieft 
bij de wijkraad.

U kunt weer een aanvraag 
bij de commissie Wijkbud-
getten doen, als u iets wilt 
organiseren voor de kin-
deren in uw buurt. Door 
de coronacrisis gaan veel 

mensen niet op vakantie en hoe leuk is het dan 
als er iets voor de kinderen georganiseerd wordt. 
Uiteraard moet u wel de coronaregels handha-
ven. U kunt het formulier voor aanvragen vinden 
op de site www.wesselerbrink.com of kom op 
woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur langs bij 
de wijkraad in de Magneet.  

5 13
De geschiedenis van Enschede

Sinds 2 juni kan men weer terecht in het wijkcen-
trum. Maar met inachtneming van de regels na-
tuurlijk. Het gebouw is zo goed mogelijk voorzien 
van aanduidingen voor o.a. looproutes, handen-
wassen, maximaal aantal personen per ruimte en 
afstand houden. Om elkaar de ruimte te geven 
komt men via de hoofdingang binnen en kan met 
er via de achterkant weer uit. Huurders/gebruikers 
wordt gevraagd om na gebruik van een ruimte de 
tafels en stoelen af te nemen met de aanwezige 
hygiënische doekjes en sprays. 
Vanaf 4 juli tot 31 augustus is de Magneet geslo-
ten vanwege de zomerstop.
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K u i e r d r o a d
w w w.depostenfysiotherapie.nl

Fysio?

Ik ga naar 
de Posten!

fysiotherapie

Volg ons opGratis parkeren

voor 2 personen, bestaande uit:

•  250 gram lamszadelkotelet en 350 gram kip - Ada Supermarkt

•  2x kip drumsticks en 200 gram kip pesto salade - Kippie

•  2x kebabspies, 2x kipworst, 1x hete peper en 1x milde peper – Mediterrane Versmarkt

•  300 gram huissalade en 300 gram oma rundvlees salade – Sanders Vers

•  2x garnalenspies en 2x pangasiusspies - Vishandel Je Maatje

•  1x knoflook- en 1x tzatzikisaus  – Zuivelhoeve

•  1x focacciabrood – Banketbakkerij Oonk

Bestellen kan t/m 31 augustus via info@jemaatje.nl of bel/app naar 0534777866. 

Haal je bestelling op bij Vishandel Je Maatje. 

Bestel een compleet 
barbecuepakket

Ze kon zeker geen Nederlander krijgen.

Discriminatie domineert ons nieuws deze dagen. Het betekent eigenlijk het maken van 
onderscheid, maar wij kennen het als het maken van onrechtmatig onderscheid.
Het is iets van alle tijden, al vele eeuwen word er pijn veroorzaakt door het onderscheid dat 
er gemaakt word.
Het feit dat de ene persoon zich meer voelt dan een ander is nooit te rechtvaardigen.

Ze is de moeilijkheden nooit uit de weg gegaan. Ze is sterk in haar mening. Vijf dochters zijn 
er voortgekomen uit het huwelijk dat ze meer dan een halve eeuw geleden gesloten heeft.
Ze is blond en oer Hollands, getrouwd met een man uit de Molukken.
Dat moet wat geweest zijn. Ze vertelt dat ze op straat werden nagekeken als ze samen 
wandelden. Haar ouders vonden het eerst maar niets maar dat ging gelukkig snel over.
Op haar werk hoorde ze fluisteren dat ze zeker geen Nederlandse vent kon krijgen. 
Het krenkte haar.
Tal van zulke opmerkingen hebben haar naar eigen zeggen alleen maar gesterkt dat ze met 
deze man door wilde.

Ze heeft zich verdiept in de Molukken is er van gaan houden en heeft haar dochters opgevoed 
in een openheid van denken die ze zelf ook voor staat. Niets is raar iedereen heeft recht op 
aandacht en ruimte om te zijn wie hij of zij wil zijn.
Haar dochters zullen zich met het nieuws op de achtergrond waarschijnlijk heel bewust zijn van 
de strijd die hun moeder heeft moeten strijden om te trouwen met de man waar ze van hield.

Met veel humor en soms ook de nodige zorgen kijkt ze mee in de levens die haar dochters 
lijden.
In deze familie zijn blank, Moluks, Koreaans en Turks of welk ras of kleur je ook bent welkom.
Sommigen bleven, sommigen zijn weer gegaan maar allen zijn ze ontvangen met een 
open mind en een lekkere kop koffie of thee.
Deze 5 dochters hebben een schoolvoorbeeld gehad, dat discriminatie op geen enkele basis 
gestoeld is en het leven van vele culturen samen het leven alleen maar verrijkt en boeiend 
maakt.

Hopelijk zien we als we om ons heen kijken de schoonheid van verscheidenheid, de zuidwijken 
zijn smeltkroes van rassen en culturen waar ik me altijd thuis heb gevoeld.

Plien

Cynthia de Mol-Holz 
Cynthia woont op de Ypelobrink. In 1965 is 
Cynthia, toen 5 jaar oud, vanuit Indonesië 
naar de Ypelobrink gekomen. Ze waren de 
eerste bewoners. Op de brink werd veel sa-
men gespeeld en gedaan. “Dat is nu helaas 
minder,” vertelt ze. 

In 1980 is Cynthia op zichzelf gaan wonen 
in Glanerbrug, maar in 2009 kwam ze weer 
terug, min of meer toevallig weer op de Ype-
lobrink. In haar tienerjaren had ze een bes-
te vriend John. Na dertig jaar geen contact 
te hebben gehad, heeft John haar weer ge-
vonden na een speurtocht op het internet. De 
vonk sloeg over en sindsdien horen ze bij el-
kaar. John speelt gitaar en Cynthia de bas. 
Als ik Cynthia bel, is ze net een paar dagen 
op de Veluwe. Cynthia en haar man John zijn 
graag en veel in de natuur. Natuurlijk ook in de 
natuur in Enschede Zuid, maar de Veluwe is 
een speciaal plekje voor hen. Cynthia en John 
zijn coaches. Ze zien in de natuur veel meta-
foren voor de mens. De natuur stelt vragen en 
geeft antwoorden.

Cynthia is jaren geleden begonnen als 
imagostylist, maar kwam er al snel achter dat 
als het aan de binnenkant niet goed zit, de 
buitenkant ook nooit optimaal wordt. Daardoor 
ontdekte ze het boek van Marshall Rosen-
berg: ‘Geweldloos communiceren’. Ze leidt al 
jaren een klein groepje mensen dat wekelijks 
bij elkaar komt. De LEF-groep. LEF staat voor 
het Franse Liberté, Egalité en Fraternité: vrij-
heid, gelijkheid en broederschap. Geweldloos 
communiceren is een manier van met elkaar 
omgaan die heel verbindend werkt. Het gaat 
over waardering en acceptatie. En erkenning. 
Wilt u hierover meer weten dan neem gerust 
contact op met Cynthia via telefoon of email: 
0610529915 / cynthia@imagowijzer.nl. 

Cynthia is daarnaast door Bertus Siemerink 
van SVEN (Samen Versterken van Enschede 
door Noaberschap) gevraagd om Buurt Con-
tact Persoon te zijn voor haar brink. Dat doet 
ze graag. U kunt ook contact met haar opne-
men als u, net als zij, mekaar vaker wilt ont-
moeten. Zeker nu allerlei ontmoetingsplaatsen 
weer open zijn, lijkt ons dat een mooi streven.

Gewoon

Het nieuwe normaal
 
Al even heerst het nieuwe normaal
maar ik kan er niet aan wennen.
Graag zou ik iemand knuffelen.
Ik hoef hem niet eens te kennen

Afstand houden tot elkaar
zeker anderhalve meter.
In Wit-Rusland niet verplicht.
Is het daar dan zoveel beter?

Mijn haar hangt voor mijn ogen
en sleept haast over de grond.
Oké, ik overdrijf een beetje.
Het raakt net niet mijn kont.

Gelukkig mochten elf mei
alle kapperszaken open.
Wel eerst een afspraak maken dan,
niet zomaar binnen lopen.

Maar ja, toen ik dat net wou doen
werd ik helaas verkouden.
Dus zit er nu niks anders op
dan dat lange haar te houden.

We mogen heel geleidelijk
met uitgaan weer beginnen.
En kunnen bij bistro of kroeg
met dertig man naar binnen.

We leven in bizarre tijden
waar ik mij veel over verwonder.
Gezichtsbedekking, eerst nog taboe.
Nu krijg je een boete, zonder

Want in het openbaar vervoer
zijn mondkapjes verplicht.
Ik ben net met de trein geweest.
Het is werkelijk geen gezicht.

Vlaggen met tassen hangen buiten.
Scholieren hebben niet geklaagd.
Wand sonder sentraal einteksamen
sein se did jaar tog gezlaagt.

Proficiat van Anna

Anna

MAG IK U EVEN 
VOORSTELLEN
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EnschedeZuid
nieuws voor heel

Op dinsdagavond 19 mei was er voor het eerst in 
maanden weer een vergadering van de stadsdeelcom-
missie Zuid. Digitaal. Alle raadsleden met Zuid in hun 
portefeuille waren aanwezig. De wijkraden waren ook 
vertegenwoordigd, Zij konden ook meepraten tijdens 
de vergadering.
Een ieder die dat wilde, kon meekijken. U kan dat ook 
via www.enschede.nl, dan kiezen voor bestuur en dan 
kiezen voor live stream/videoarchief. Bij videoarchief 
kunt u ook de vergadering terugkijken. Helaas kun je 
niet meepraten. Wilt u wel meepraten dan kunt u zich 
aanmelden om in te spreken. Dan kunt u een mailtje 
sturen aan de griffier via n.vanproosdij@enschede.nl. 
U kunt natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar het 
stadsdeelmanagement. 

Het was de eerste keer dat er op deze manier verga-
derd werd en het ging lekker strak. Men was daardoor 
mooi op tijd klaar. 

Een weergave van de vergadering
Wethouder Arjan Kampman bespreekt de volgende 
punten:
• Door de coronacrisis hebben niet alle afspraken, die 
stonden gepland, daadwerkelijk plaats kunnen vinden. 
Arjen Kampman, de wethouder van Zuid, vertelt dat de 
afspraak met het Wijkplatform Helmerhoek binnenkort 
plaats gaat vinden. Dat gaat voornamelijk om een be-
ter functionerend wijkgebouw. Het huidige voldoet niet. 
Daar is iedereen het wel over eens. Het gaat ook over 
de opening van de Wijkwijzer in de Helmerhoek. De 
Wesselerbrink en Stroinkslanden hebben al een we-
kelijks een wijkwijzerspreekuur. 
• Vervolgens meldt de wethouder dat de problemen 
met jeugd op het Smileyveld van de Wesselerbrink op 
dit moment over zijn. Mensen van het naastgelegen 
Leger des Heils ruimen rondom het terrein zwerfafval 
op. Er is goed contact met alle betrokken partijen. 
• Op Smiley Stroinkslanden is er wel gedoe. Er zijn 
vernielingen aan de camera en het hekwerk. Er wordt 
nog steeds gewerkt aan een beter onderkomen op het 
Smiley. Nu kan er als het slecht weer is niks binnen 
gedaan worden en dat wil men graag anders.
• Er was een mooie boodschappenactie op de 
Stroinkslanden. De wethouder vertelt dat hij mee is 
geweest om pakketten rond te brengen bij bewoners, 
die soms al weken niemand hadden gezien of gespro-

ken. Complimenten voor M-Pact, Smiley en de lokale 
ondernemers!
• Dan gaat het over de Hanenberglanden waar teveel 
woningen onzelfstandig bewoond zouden worden. De 
gemeente is bezig om dat in kaart te brengen. Op 29 
april is er een gesprek geweest met de buurtcommis-
sie Hanenberglanden over waar er overlast wordt on-
dervonden.
• Vervolgens komt de vlekkenkaart aan de orde. Een 
vlekkenkaart is een kaart waarop aangegeven staat 
waar kwetsbare groepen bewoners wonen. Die vlek-
kenkaart is beloofd door de gemeente in verband met 
de nieuwe vestiging van het RIBW. Omdat dit een be-
langrijk onderwerp is voor de hele stad was het idee 
om die kaart te behandelen in de raadsvergadering. 
Op verzoek van bijna alle raadsleden van Zuid wordt 
de kaart, die klaar is, alvast toegestuurd naar de 
raadsleden. De discussie erover in de stadsdeelcom-
missievergadering Zuid kan echter pas plaatsvinden 
na behandeling in het stedelijk overleg.

Korte mededelingen: 

• Wijkregisseur Just Boeke meldt dat er een schouw is 
geweest met de tunnelwacht bij de twee tunnels onder 
de A35 door. Ze zijn het eens dat er betere verlichting 
moet komen. Er zijn de afgelopen tijd geen nieuwe in-
cidenten geweest. 
• De verbouwing van Winkelcentrum Stroinkslanden 

loopt voorspoedig. De inrichting van het parkeerterrein 
loopt zelfs voor op schema, omdat de naastgelegen 
school dicht was.
• Bij de locatie van het RIBW woont inmiddels de eer-
ste groep cliënten. De tweede groep volgt binnenkort. 
Alle bewoners, die daar woonden via Livio, hebben in-
middels een andere plek gevonden. Op het spreekuur 
van de RIBW komt eigenlijk niemand. 
• De heer Siekmans, voorzitter van de wijkraad Wes-
selerbrink vertelt vervolgens over de mooie acties, die 
plaats hebben gevonden in de Wesselerbrink. Daar-
over heeft u kunnen lezen in de vorige krant. Hij ver-
telt ook dat het verblijf van het Smileyveld zal worden 
opgeknapt. 
• Raadslid Kel ergert zich, net als de wethouder aan de 
hoeveelheid troep in de wijk. Op z’n vroegst worden er 
in het vierde kwartaal camera’s geplaatst.  Binnenkort 
is er een schouw met het stadsdeelbeheer. 

Zuid in Coronatijd
• Arjen Kampman constateert dat Enschede Zuid de 
coronatijd redelijk goed lijkt door te komen. Er is con-
tact met scholen, BOA’s en apothekers, omdat daar 
d.m.v. een speciaal wachtwoord melding kan worden 
gemaakt van huiselijk geweld. Er is geen sprake van 
een verhoogd aantal meldingen. Hij houdt er wel reke-
ning mee dat dat nog kan komen. 
• Op de Posten waren 15 coronabesmettingen, op het 
moment van dit schrijven weer geen. 
• Er is een gerichte politieactie geweest op Het Reul-
ver. Het ging daarbij om het controleren van grote au-
to’s met niet-Nederlandse kentekens. Zo wil men het 
drugstoerisme tegen gaan. 
• Op het Rutbeek wordt ingegrepen als het te druk is. 
• De terrassen bij voetbalclubs in de wijk en stad mo-
gen niet open vanaf 1 juni.

Rondvraag
Er wordt bij de rondvraag gevraagd naar de ervaring 
met het digitaal vergaderen. Iedereen vond dat het 
goed ging. Er was een compliment voor de voorzitter 
en een compliment voor iedereen. De 60 mensen die 
hebben meegekeken, zagen ook dat het met een klein 
anderhalf uur klaar was. 

De volgende vergadering is geweest op dinsdagavond 
23 juni. Hiervan volgt het verslag na de zomer.
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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.

 

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

U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-91

Bel voor een afspraak met: 
053 476 81 91

Wat zeggen gemeenteraadsleden in coronatijd

Verslag vergadering Stadsdeelcommissie Zuid d.d. 19-05-2020

De wereld zoals ik die kende heeft nog 
nooit zo op zijn kop gestaan. Onze maat-
schappij is voor een groot deel stilgezet 
om te voorkomen dat teveel mensen te-
gelijk ernstig ziek worden. De denderen-

de trein is tot stilstand gekomen, omdat 
de coronacrisis serieus genomen is. Het 
kan dus wel, als we echt willen. Onze 
samenleving lijkt mensen - gelukkig – 
toch wel belangrijker te vinden dan geld. 

Iedereen zal een eigen verhaal hebben 
bij deze ingrijpende periode. Zoon en ik 
waren net terug uit Oostenrijk, dus vond 
ik het logisch onszelf zoveel mogelijk in 
isolatie te zetten. Het thuiswerken dat 
nog gedaan kan worden met kind erbij, 
wordt verdeeld tussen de raad en mijn 
eigen werk. Als sociaal ondernemer heb 
ik nu minder inkomsten, maar des te 
meer motivatie mee te bouwen aan een 
betere lokale gemeenschap. 

Nu we door de coronacrisis merken dat 
we allemaal kwetsbaar zijn, lijkt broeder-
schap - gelukkig - weer als belangrijke 
waarde in onze hele samenleving terug 
te zijn. Laten we samen zorgen dat dit 
zo blijft. Waarbij meer gelijkheid niet 
vergeten mag worden. Zeker als je kijkt 
naar de lage lonen en minimale waar-
dering voor de nu zo cruciale beroepen. 
Kunnen we deze ingrijpende gebeur-
tenis aangrijpen als belangrijk leermo-
ment? Dat lijkt mij het minimale wat je 
zou moeten willen. Vooral ook omdat 
op de oude voet verder gaan niet veel 
goeds belooft. Het goede nieuws: het 
kan echt anders, mogelijk wel met min-
der spullen en meer solidariteit, maar is 

dat eigenlijk niet beter? 

Samen met velen wil ik vertellen, onder-
zoeken, mensen verbinden en voorbeel-
den geven hoe onze toekomst er socia-
ler & groener uit kan zien. Ik wil bouwen 
aan meer levensgeluk, door vrijheid, ge-
lijkheid en broederschap voor iedereen. 
En afscheid nemen van de roofbouw op 
mens en aarde, ten gunste van een klei-
ne groep mensen. Samen kunnen we 
kiezen voor meer bestaanszekerheid 
voor iedereen. 
Graag hoor ik ook van u / jou hoe we 
(lokaal) verder kunnen bouwen aan een 
gezonde toekomst? Mail mij: m.schou-
ten@enschede.nl.

Bloedafname op afspraak in Enschede en Glanerbrug
Op onze prikpost Fysio-Holland in 
Enschede zijn we vanaf 15 juni over 
gegaan naar bloedafname op af-
spraak. En op de poli bloedafname 
in MST Enschede. Ook op de prik-
post in Gezondheidscentrum Hel-
merhoek in Enschede én de prikpost 
in het nieuwe gezondheidscentrum 
in Glanerbrug zijn we vanaf 22 juni 
over gegaan naar bloedafname op 
afspraak. U kunt een afspraak ma-

ken via www.medlon.nl. Patiënten 
die een afspraak hebben gemaakt 
gaan vóór vrije inloop. Op deze ma-
nier kan vooraf het aantal patiënten 
in de wachtkamer beperkt worden 
en daarmee de 1,5 meter afstand 
gegarandeerd worden.
 
Vanwege het coronavirus vragen wij 
patiënten om niet naar een locatie 
van Medlon te komen wanneer ze 

klachten hebben zoals hoesten, be-
nauwdheid, verkoudheid of koorts. 
In dat geval dient de patiënt telefo-
nisch contact op te nemen met de 
(huis)arts voor overleg.  
Om patiënten en aanvragers goed 
te kunnen voorzien van actuele in-
formatie adviseren wij onze website 
te raadplegen. www.medlon.nl/pa-
tienten/Prikposten
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Ruud, 77 jaar, woont in een appartement in Enschede. In zijn werkende leven was 
hij interieurarchitect. Een tijdje geleden is bij hem de spierziekte A.L.S. vastgesteld 
waardoor hij nu moeite heeft met spreken. Dit valt hem zwaar, omdat hij het soms 
moeilijk vindt om met anderen te praten, terwijl hij juist enorm veel plezier beleeft 
aan het voeren van goede gesprekken.
Sandra (55 jaar) is een heuse duizendpoot op het gebied van sociaal werk. Op dit 
moment is Sandra werkzaam als wijkcoach in de gemeente Enschede. Tegelijker-
tijd heeft ze een eigen praktijk gericht op beeldende coaching en tekentherapie 
genaamd ‘Tekenbubbels’.

Het eerste contact tussen Ruud en Sandra werd vrij gemakkelijk gelegd. Vanaf het 
begin was er een klik tussen de twee omdat ze allebei passie hebben voor tekenen 
en schilderen. In december vorig jaar heeft Ruud Sandra meegenomen naar de 
‘Christmas Show’ in het theater van Enschede. Ter voorbereiding op hun theaterbe-
zoek werd Ruud opgedoft door zijn behulpzame buren. Bij aankomst mochten ze 
over een rode loper het theater in. Zij luisterden naar verscheidene muzikanten die 
bekende kerstnummers in een nieuw jasje staken. Al met al was het voor Ruud en 
Sandra een sprankelende avond en hebben zij heerlijk nagepraat over deze mooie 
ervaring.

Het sociaal contact dat ontstaan is tussen deze Kwiekmaker en haar Kwiekmaatje 
is voor allebei waardevol. Eén van de mooiste resultaten die zij samen behaald 

hebben, is dat Ruud zijn passie voor tekenen herontdekt 
heeft. De aanmoediging van Sandra heeft Ruud geacti-
veerd om het tekenen weer op te pakken. Nu tekent hij af 
en toe zelfs in opdracht!

Ook zoiets moois beleven? Geïnspireerd door dit verhaal 
van Sandra en Ruud? Misschien is het project Twents Zil-
ver dan wel iets voor u!

In de gemeenten Enschede en Oldenzaal draait het pro-
ject Twents Zilver al enige tijd op volle toeren. Twents Zil-
ver, Kwiek met Kunst is een project van Fit-ART en Kaliber 
Kunstenschool. Projectleider Anita vertelt: “Voor ouderen wordt de wereld om hen 
heen steeds kleiner. Sommigen zijn nog vitaal en gaan er zelf op uit om hun we-
reld groot te houden. Anderen vinden dat lastig. Juist die ouderen willen we graag 
helpen. Om weer aan te haken in de samenleving. Om gewoon weer contact te 
hebben, maar vooral om te ontdekken wat ze leuk vinden. We gebruiken kunst als 
middel om die mensen weer enthousiast te krijgen. Dat kan gaan van schilderen tot 
zingen of van dichten tot dansen. Alles is mogelijk. 
We hebben een club van 25 professionele creatievelingen, zoals beeldend kunste-
naars, creatieve therapeuten en muzikanten. Daarnaast hebben we ook nog een 
groep van 11 songwriters. Deze 36 mensen zijn onze kwiekmakers. Na een training 
gaat een kwiekmaker op bezoek bij een oudere, die onze hulp kan gebruiken (deel-
nemer). Samen gaan ze op zoek naar wat de deelnemer zou willen doen. Eén op 
één in de eigen vertrouwde omgeving. Door samen iets te creëren ervaart de deel-
nemer wat hij/zij leuk vindt en wordt de deelnemer hopelijk steeds enthousiaster. 
Uiteindelijk gaan de kwiekmaker en de deelnemer samen op zoek naar een activiteit 
in Enschede om aan deel te nemen.” 

Projectleider Tineke Posthumus: “Het is fijn als er een bestaande activiteit is waar 
een deelnemer aan deel kan nemen. Maar als een deelnemer iets bedenkt wat er 
nog niet is, gaan wij proberen om het wel te organiseren. Soms is een activiteit er 
wel, maar is het te ver weg. Ook dan gaan wij een oplossing bedenken. We leveren 
maatwerk, zodat het voor de deelnemer leuk is en ook vol te houden is.”

Heeft u interesse om mee te doen? Of kent u iemand die onze hulp kan gebruiken? 
Meldt u dan aan via twentszilver@fitart.nl Of bel: Anita Kunst: 06-13406842 of Tine-
ke Posthumus: 06-28578131

Ook professionele creatievelingen zijn welkom om zich aan te melden als kwiekma-
ker via bovenstaande contactgegevens. Er is een vrijwilligersvergoeding beschik-
baar.

Bijen zijn de be-
langrijkste be-
stuivers van onze 
planten, bomen 
en gewassen. 
Voor de gemeen-

te Enschede voldoende reden om in het 
openbare groen te zorgen voor betere 
leefomgeving voor bijen. Dat betekent 
onder andere meer bloeiende planten 
met nectar en stuifmeel en ander maai-
beheer. Ook inwoners, Groene Loper 
Enschede en scholen worden actief 
betrokken bij acties voor meer biodiver-
siteit. Het harde werken wordt beloond 
met de benoeming van Enschede tot 
een van de eerste  bijvriendelijke ge-
meente van Overijssel! Een compliment 
van Nederland Zoemt en Bijenbewe-
ging Overijssel. 
Een bijvriendelijke gemeente voldoet 
aan de criteria voor bijvriendelijk be-
heer. Dat betekent dat de gemeente op 
verschillende plekken wilde bloemenlin-
ten beheert met ecologisch maaibeheer, 
zoals sinusmaaien. Daarnaast kunnen 
inwoners en professionals terecht op 
de website www.groenblauwenschede.
nl voor inspiratie, tips en tricks om de 
biodiversiteit in de stad en eigen (voor)

tuin te vergroten. Omdat bijna 70% van 
de stad geen gemeentegrond is werkt 
de gemeente samen met partners zoals 
onderwijs, sportverenigingen, woning-
bouwcorporaties en de Groene Loper 
om zo schoolpleinen, sportterreinen en 
buurten bijvriendelijk in te richten. Meer 
informatie over de bijvriendelijke aan-
pak is te vinden op www.enschede.nl/
bloeitop. 

Maatwerkadvies voor gemeenten
Met workshops, adviesgesprekken, 
veldbezoek en maatwerkadvies helpt 
de Bijenbeweging Overijssel gemeen-
ten bij het plannen en uitvoeren van 
effectieve beheer- en beschermings-
maatregelen. Verschillende gemeen-
ten, waaronder gemeente Enschede, 
maakten gebruik van deze expertise. 
De Bijenbeweging Overijssel is er ze-
ker niet alleen voor gemeenten. Ieder-
een kan een steentje bijdragen aan een 
betere leefomgeving van bijen. Onder-
nemers en agrariërs zowel als bewo-
ners(groepen), bedrijven, waterschap-
pen en terreinbeheerders. Het kan zo 
simpel zijn. Laten we vandaag nog een 
bloemenrevolutie starten!  

Gemeente Enschede trots op 
benoeming bijvriendelijke gemeente

Twents Zilver: Kwiek met kunst!

Ook wij mogen onze 
deuren weer openen!
Lijkt het jou leuk te leren 
waterskiën? Reserveer 
dan snel jou plaats.
Toch niks voor jou? 
Dan is er altijd nog de 
mogelijkheid om te 
genieten van een lekker 
hapje of drankje. 
Zoals patat, ijsjes en nu 
ook pizza’s! 
Gemakkelijk te bestellen 
via de QR code, afhaal 
bij Waterskitwente.

Toevallig op het Rutbeek en zin in een hapje of 
drankje? 
Bestel dan gemakkelijk via de QR code, of via 
www.waterskitwente.nl/bestel

*Afhaal bij waterski twente. U krijgt bericht als het klaar 
staat. 

Toevallig op het Rutbeek en zin in een hapje of
drankje? Bestel dan gemakkelijk via de QR code, of 
via www.waterskitwente.nl/bestel

*Afhaal bij waterski twente. U krijgt bericht als het klaar staat

www.WaterskiTwente.nl
Telefoon: 053 428 3792

Vragen naar Jeroen.  

BBL ENTREEOPLEIDING
MBO-OPLEIDING COMBINEREN MET 

WERKEN OP EEN ONTMOETINGSPARK 

Gratis bij succesvolle afronding 

Praktijkervaring 

Deskundige begeleiding 

20 uur stage, 7 uur theorie (p.w.)

Horeca 

Facilitair & Verzorging

Techniek & Onderhoud 

MEER INFO & AANMELDEN
Sonja Lassche 

06 - 5473 7088
opleiding@ontmoetingsclustersenschede.nl

BEHAAL JOUW DIPLOMA IN EEN JAAR & 
VERGROOT JE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT!

18 JAAR OF OUDER? GEEN DIPLOMA? 

START: SEPTEMBER 2020

Locaties: v.v. Victoria ‘28,  v.v. Rigtersbleek & CVV Sparta

Advertentie Entreeopleiding september 2020.indd   1 07-06-2020   08:15

Maak nu je plan voor een Groene 
Burendag!
Zaterdag 26 september is het de jaar-
lijkse Burendag. De Groene Loper En-
schede daagt je uit om van deze dag 
een GROENE BURENDAG te maken. 
Maak je straat of buurt mooier en gezel-
liger door samen te gaan vergroenen. 
Dat kan bijvoorbeeld door bolletjes te 
poten, geveltuintjes te maken of fruit-
bomen en bessenstruiken te planten. 
Maar ook nestkastjes maken en ophan-
gen, een speeltuintje samen opknap-
pen of bijvoorbeeld een buurtpluktuin 
aanleggen, horen tot de mogelijkheden. 
Vanaf 17 juni kun je geld aanvragen 
voor de realisatie van je initiatief (maxi-
maal € 350). Meer info zie www.buren-
dag.nl
Heb je inspiratie nodig, hulp bij je aan-
vraag of afstemming met de gemeente 
omdat je plan bijvoorbeeld niet je eigen 

grond betreft neem dan contact op met 
de Groene Loper Enschede via groene-
loperenschede@gmail.com. Zij helpen 
u graag verder!

Groene Loper Enschede
De Groene Burendag is één van de ac-
tiviteiten, die de Groene Loper Ensche-
de onder haar paraplu organiseert. De 
Groene Loper is een samenwerkings-
verband tussen verschillende groene 
(bewoners)initiatieven en heeft als mis-
sie om nog meer bewoners en bedrijven 
te betrekken bij hun eigen groene leef-
omgeving. Het idee is dat betrokken-
heid bij de natuur, duurzaam handelen 
en zorgzaam omgaan met de natuur sti-
muleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit 
van het groen en de mensen die daar 
wonen.

Het Stroink 
wordt verbouwd

Alle winkels  zijn geopend 
én bereikbaar

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Per direct 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  •  WIJNHANDEL SLIJTERIJ LE TONNEAU

Op de foto’s het bloemenlint aan De Kiepe
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“Het is niet dat mijn vader er proble-
men mee heeft om te praten over 
zijn verleden. Hij is van nature gere-
serveerd en wat in zichzelf gekeerd. 
Ik leerde toen ik opgroeide beetje 
bij beetje over zijn geschiedenis. 
Waar hij vandaan kwam en hoe zijn 
leven verlopen is. Hij groeide op in 
Zuid-Afrika, onder de Apartheid. Hij 
stond op tegen leiders en zat het 
grootste gedeelte van zijn jonge ja-
ren in vluchtelingkampen, totdat een 
liefdadigheidsorganisatie hem een 
beurs gaf om te gaan studeren in 
Amerika. Toen ik werd geboren was 
hij inmiddels een software engineer. 
En zo kende ik hem ook, niet an-
ders. Hij was streng 
voor ons, net als veel 
andere Afrikaanse 
vaders. Hij was geen 
knuffelvader. Ik moest 
van hem op pianoles 
en naar speciale na-
schoolse techniekles-
sen. Ik herinner me 
dat we fietsten naar 
Roombeek en ik daar, 
samen met wat jongetjes, geinige 
robots in elkaar zette. Ergens in een 
buurthuis. Dat was best leuk hoor, 
maar ik had ook door dat als andere 
kinderen buiten speelden, mijn va-
der mij veel aan het leren zette. Het 
maakte hem niet uit wat ik daarvan 
vond. Hij legde me dan uit dat het 

een investering in de toekomst was, 
dat ik hem op een dag dankbaar zou 
zijn. Mijn moeder was meer emotio-
neel. Ze had wel aandacht voor mijn 
irritaties en frustraties, ik kon altijd 
bij haar terecht. Op de middelbare 
school veranderde dat want mijn 
moeder kreeg psychische proble-
men. Haar karakter veranderde vol-
ledig. Het werd zelfs zo onhoudbaar 
thuis, dat mijn moeder op een dag 
besloot te vertrekken. Mijn vader en 
ik waren toen alleen. We konden 
niet goed met elkaar opschieten, 
dat ging van kwaad tot erger. Mijn 
vader besloot samen met mij in the-
rapie te gaan om te leren praten met 

elkaar. Daardoor wer-
den we closer. Hij had 
ook meer interesse in 
me. Toch miste ik bij 
hem emotie, maar ik 
besloot na een aantal 
jaar dat ik dat moest 
accepteren. Nu ik bij-
na 30 jaar ben en zelf 
met jongeren werk - ik 
ben dus niet de tech-

niek in gegaan - zie ik wat mijn va-
der toch voor mij heeft betekend. Hij 
was misschien streng, maar hij was 
er wel altijd. Hij was de constante 
factor in mijn leven. Nu we al die ja-
ren verder zijn, is hij degene die er 
nog steeds is.”
Anoniem, een bekende van Alifa

Ieder jaar kijken de samenwerkingspartners van En-
schede Zuid samen naar wat er nodig is om Zuid nog 
mooier te maken. De samenwerkingspartners zijn 
o.a. de wijkraden, zorginstellingen, woningbouwcor-

poraties, politie, welzijnsorganisaties, Sportaal, het 
onderwijs en de gemeente. Samen bepalen we welke 
concrete projecten en ontwikkelingen prioriteit krijgen. 
Deze verwerken we in een jaarplan.

De infographic laat in één oogopslag de belangrijkste 
ambities zien voor het jaar 2020. Alles met de bedoe-
ling om van Zuid een nog mooiere plek te maken!

Na zijn CIOS-opleiding (Centraal Insti-
tuut Opleiding Sportleiders) werkte Ste-
fan Schulte, onder andere bij ’t Roes-
singh in Enschede en bij ’s Heerenloo in 
Apeldoorn. Sinds twee jaar maakt hij als 
bewegingsagoog deel uit van het team 
Fysiotherapie van de Posten. 

Ook emoties in beweging
Stefan: “Toen ik destijds de vacature 
voor deze functie zag sprak die mij di-
rect aan, vooral omdat het de bedoeling 

was een eigen bewegingsagogie-af-
deling op te zetten. Tot die tijd hadden 
de fysiotherapeuten wel met stagiairs 
gewerkt, maar waren er geen eigen 
bewegingsagogen in dienst. Het thema 
Welzijn werd toen al steeds belangrij-
ker en daarbinnen is bewegen – naast 
muziek, eten & drinken, en groen - één 
van de vier pijlers. Bewegen is sowie-
so een trend. Je kunt er mensen mee 
helpen en begeleiden tot een zo groot 
mogelijke persoonlijke ontwikkeling en 

zelfstandigheid. Ik zie het als middel om 
het gedrag van mensen te kunnen be-
invloeden en veranderen. Ik zeg altijd 
“Als mensen bewegen komen ook de 
emoties in beweging”. Het mentale en 
sociale aspect van bewegingsagogie is 
minstens zo belangrijk als het puur li-
chamelijke.” 

Seniorenfitness
“Binnen de Posten begeleid ik onder 
meer groepjes met bewegen en coach 
ik de activiteitenbegeleiders en mede-
werkers woonplezier in hoe ze bewe-
gen kunnen integreren in de dagpro-
gramma’s. Ook begeleid ik bewoners 
individueel. Hierbij werken we als be-
wegingsagogen nauw samen met de 
fysiotherapeuten, we verwijzen over en 
weer. Dat geldt trouwens ook voor de 
andere behandeldisciplines, zoals de 
ergotherapeuten, muziektherapeuten 
en psychologen. Buiten de Posten heb-
ben we vier groepen voor seniorenfit-
ness, een gymclub in de Posten en een 
gymclub op de Veldhof. Door de coro-
namaatregelen liggen die nu helaas 
stil, maar dit zijn prachtige activiteiten 
voor ouderen in de wijk. Vaak stromen 
de deelnemers door na een behande-
ling door onze fysiotherapeuten, maar 
zij kunnen ook zichzelf aanmelden. En 

sommigen nemen ook een partner of 
vriendin mee.” 

Fysiotherapie heeft bijna alle specia-
lismes in huis
“Net zoals de bewegingsagogen er zijn 
voor mensen van buiten de Posten, 
kunnen ook wijkbewoners terecht bij 
onze fysiotherapiepraktijk. Wij hebben 
heel veel kennis van ouderen, maar 
ook kinderen en volwassenen zijn van 
harte welkom. Daarvoor hebben we 
veel verschillende specialismes in huis, 
van manuele therapie, oedeemfysiothe-
rapie, medical taping, dry needling, tot 
steunkousen aanmeten en fysiothera-
pie aan huis.” 

Goede stemming
“Het leukste van mijn werk is de variatie. 
En dat ik met mensen werk. Ouderen 
maken heel makkelijk contact. Iedereen 
is altijd in een hele goede stemming als 
ik kom. Ik merk dat mensen ernaar uit-
kijken. Dat maakt het werk heel dank-
baar.”
Meer informatie over de bewegings-
agogen en fysiotherapie van de Posten 
is te vinden op https://www.deposten-
fysiotherapie.nl. Het maken van een 
afspraak kan via telefoonnummer 053 
- 477 10 85.

De voorliggende voorziening Thuis@ 
draait weer op volle toeren. Hier en daar 
zijn nog wel wat aanpassingen i.v.m. de 
coronamaatregelen, maar daar gaat ie-
dereen goed mee om. Thuis@ is dus 
weer een tweede thuis voor de kinde-
ren. Maar hoe ging het de afgelopen 
maanden thuis? Hoe hebben de ouders 
en begeleiders die periode ervaren?

Schakelen
Een moeder vertelt: “Mijn zoons zijn 
12 en 10 jaar oud. Ze gaan normaal-
gesproken beide naar Thuis@. Dat is 
heel fijn. Het was thuis regelmatig heel 
lastig. Hoe ga je om met emoties als 
boosheid? Of met gamen? Mag dat en 
hoe lang? Eigenlijk is het als ouder heel 
lastig om toe te geven dat je hulp nodig 
hebt. Dat geeft een enorm schaamte-
gevoel. Dat is zo onterecht! Ik ben blij 
dat mijn zoons bij Thuis@ geholpen 
worden. Het is uiteraard goed voor de 
kinderen, en ook voor mijzelf. Ik leer er 
veel van en krijg weer ruimte. De kinde-
ren gaan bij Thuis@ gewoon spelen en 
samen dingen ondernemen. Net alsof 
ze gewoon thuis buitenspelen. Ze leren 
er ook veel. Er worden doelen gesteld 
en daar weken de kinderen samen met 
de begeleiders aan.”
Het was dus erg wennen toen de jon-
gens weer de hele dag thuis waren: 
“We moesten allemaal erg schakelen. 
Gelukkig hebben ze dat bij Thuis@ al 
wel een beetje geleerd. Dat konden we 
wel merken. Het was voor de jongens 
ook lastig om hun energie kwijt te ra-
ken. Maar we hebben ons er doorheen 
geslagen. Wat vooral belangrijk was, 
was dat de begeleiders iedere week 
belden. Dat was voor zowel de kinderen 
als voor mijzelf een grote steun. Ik zag 
mijn zoons opleven na zo’n telefoontje.”

 
 
 
 

Samen thuis
“Mijn dochter gaat er vijf dagen naartoe. 
Mijn zoon eerst ook. Nu niet meer. Het 
ging best goed met de kinderen thuis in 
coronatijd. We waren samen en hebben 
samen schoolwerk gedaan. Mijn doch-
ter gaat nu wel weer naar Thuis@. Dat 
is fijn. Mijn zoon heeft te veel huiswerk 
en daar heeft hij rust voor nodig. In de 
vakantie gaat hij wel weer en kijkt daar 
ook naar uit.”, vertelt een vader trots. 

Liefde delen
Het idee ontstond om de liefde en aan-
dacht van Thuis@ te delen met ande-
ren. De kinderen van Thuis@ maakten 
daarom in hun eigen huis kaarten, te-
keningen en knutselwerkjes voor ou-
deren van Liberein. Eén van de oudere 
jongens had eerst niet zo’n zin. “Ik heb 
geen spullen en weet niet wat ik moet 
doen” was zijn reactie. Toen hij echter 
op Facebook zag wat een begeleider 
zelf aan het maken was, raakte hij zo 
geïnspireerd dat hij naar de winkel is 
gegaan om knutselspulletjes te kopen. 
Trots vertelde hij haar over de bloeme-
tjes die hij had gekocht. Daar heeft hij 
hele mooie luxe kaarten meegemaakt. 
“Dat is toch fantastisch!?”, stelt zijn be-
geleider met een trotse lach. 

Zomervakantie
In de zomervakantie is Thuis@ van 
maandag t/m vrijdag open van 11.00 
uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s mid-
dags. De kinderen kunnen dus ook in 
de vakantie komen. Vriendjes, vriendin-
netjes of andere kinderen uit de buurt 
zijn ook welkom. Martijn: “We houden 
ons uiteraard wel aan de coronamaat-
regelen, en dat houdt in dat niet ieder-
een tegelijk hier kan zijn.” Wil jij in de 
zomervakantie ook een dag meedoen 
met Thuis@ of gewoon eens een kijkje 
komen nemen? Meld je dan van tevo-
ren aan via Martijn Koop door een mail 
te sturen naar thuis@ontmoetingsclus-
tersenschede.nl. 

Column: Wijkverhalen

Bewegingsagogen en fysiotherapeuten van de Posten werken ook voor de wijk

Thuis@ was even gewoon thuis
Juni 2020 pagina 8

De agenda van Zuid

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 

Stefan Schulte aan het werk

Noaberschap Helmerhoek is er voor alle inwoners van 
Helmerhoek. Voor een helpende hand, samen leuke 
dingen doen of om samen een kopje koffie te drinken. 
Maar hoe doe je dit tijdens de coronacrisis? Team No-
aberschap bedenkt creatieve oplossingen. “Het gaat 
om het idee en het gebaar”, vindt oprichtster Linda 
Ludwig.
 
Noaberschap Helmerhoek werd twee jaar geleden op-
gericht om eenzaamheid in de wijk Helmerhoek tegen 
te gaan. Linda vertelt: “Ik werd afgekeurd door reuma 
en kwam thuis te zitten. Ik dacht, als ik eenzaam ben 
dan zijn er vast meer mensen eenzaam.” Vanuit die ge-
dachte is Noaberschap Helmerhoek ontstaan. Steeds 
meer vrijwilligers hebben zich sindsdien aangesloten 
bij het initiatief, waaronder Brigitte Oude Wolbers. “Het 
geeft heel veel voldoening. Ik doe dit al een jaar en 
ben nog lang niet van plan om te stoppen!” vertelt Bri-
gitte enthousiast.
 
De Huiskamer vormt de basis voor het Noaberschap. 
“Voor de coronacrisis kwamen we elke maandagmor-

gen bijeen in de Huiskamer. Iedereen die behoefte 
heeft aan een stukje gezelligheid is welkom bij ons”, 
licht Linda toe. Normaal gesproken worden er activi-
teiten georganiseerd als schilderen en een high tea, 
maar ook linedancing. De vrijwilligers komen daar-
naast ook bij de mensen thuis voor een kopje koffie, 
hulp bij huishoudelijke klusjes of gaan mee bij een be-
zoek aan de huisarts. 
 
Sinds de start van de coronacrisis zijn veel activitei-
ten geannuleerd. Het Noaberschap gaat creatief om 
met de situatie. “We willen zoveel mogelijk voorkomen 
dat mensen zich nu eenzaam voelen doordat iedereen 
thuis moet blijven”, vertelt Linda. “We hebben daarom 
de Facebookgroep ‘Thuisblijven en toch samen’ opge-
richt voor de mensen van de Huiskamer. We starten 
één keer per week een videoactiviteit waarin we bij-
voorbeeld samen handwerken en bijkletsen. Zo krijgen 
we ook gelijk mee of het goed gaat met de mensen die 
we spreken.
 
Maar er wordt nog veel meer gedaan. “We hebben 
bloembakjes gemaakt voor gezinnen die het nu moei-
lijk hebben. Dat leverde mooie reacties op”, vertelt Bri-
gitte. “We helpen ook mensen die om één of andere 
reden zelf niet in staan zijn om de deur uit te gaan. 
Als mensen hulp nodig hebben, kunnen ze ons dage-
lijks bellen. Samen een kopje koffie drinken voor een 
luisterend oor of om wat boodschappen langs te bren-
gen. Wel op anderhalve meter afstand natuurlijk”, vult 
Linda aan. “En ik heb net het idee bedacht om opa’s 
en oma’s uit de wijk elke dag een kinderboek te laten 
voorlezen via Facebook. We hebben vandaag de kin-
derboeken van de bibliotheek binnen gekregen!”
 
Meer weten? Kijk voor meer informatie op de www.
facebook.com/ Thuisblijven en toch samen Noaber-
schap Helmerhoek

Noaberschap Helmerhoek: thuisblijven en toch samen Nieuwe meidenchatbox 
bij Alifa
De meidenwerkers van Alifa zijn deze maand gestart 
met een nieuwe chatbox op Alifa.nl. Deze chatbox is 
speciaal voor jonge meiden die tegen problemen aan-
lopen of in een situatie zitten waarover ze graag met 
iemand willen praten. 
Alifa merkt dat Instagram, Snapchat of Whatsapp 
soms niet werken om problemen te delen, omdat jon-
geren op deze accounts niet anoniem kunnen zijn. In 
deze nieuwe chatbox kun je zonder dat een ander het 
ziet of hoort, praten over allerlei onderwerpen en vra-
gen stellen. 
Word je bijvoorbeeld gepest? Heb je vragen over je 
eigen lichaam? Wil je iets kwijt over je gezinssituatie? 
Voel je je alleen? De meidenwerkers luisteren graag 
naar je verhaal en ze geven je advies als je dat wilt. Ze 
hopen dat het jonge meiden oplucht om met iemand 
over moeilijke onderwerpen te praten. Elke dinsdag- 
en donderdagavond zitten de meidenwerkers achter 
de chat van 19-20 uur. De chat is bereikbaar via Alifa.
nl. Wil je anoniem blijven? Dat kan! Vul dan een ver-
zonnen e-mailadres in.

DE

VAN
AGENDA

ZUID
& LINDA 
     BRIGITTEEN

enschede.nl/zuid

“Thuisblijven 
en toch samen”

Van de redactie
Het was weer een genoegen een heel 
jaar de wijkkranten voor u te mogen 
maken. Halverwege maart waren we 
even in verwarring of er wel genoeg 
nieuws zou zijn in Zuid vanwege alle 
afgelastingen. Ook vanwege dat we 
hoorden dat bij andere kranten de ad-
verteerders er massaal mee ophiel-
den. Zuid zou Zuid niet zijn als dat hier 
niet het geval bleek te zijn. Traditiege-

trouw komen er 10 kranten per jaar. 
elke maand een behalve in de zomer-
maanden. Mocht u dus in juli en au-
gustus geen krant in de bus krijgen? 
Dan klopt dat. Heeft u desondanks 
nieuws, meldt het gewoon bij de re-
dactie. U vindt de contactgegevens in 
het colofon op pagina 14. Wij wensen 
u een fijne vakantie en bedanken een 
ieder die meegewerkt heeft!
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Gelukkig zien we weer vrolijke ge-
zichten op ons sportpark: er wordt 
weer echt gevoetbald!!!
Zodra de mogelijkheid er was om 
weer te starten, hebben we dat ook 
gedaan. Er is veel overleg met de 
gemeente maar ook met onze buur 
FC Aramea hoe samen het park vei-
lig open te stellen. Vervolgens het 
schrijven van protocollen en regels, 
de aanschaf van desinfecterende 
materialen, een nieuw trainingssche-
ma maken en niet te vergeten de 
benodigde mensen regelen die als 
coördinatoren alles in goede banen 
moesten leiden. 

Maar nu draait alles weer volop! Alle 
elftallen trainen weer en de kinder-
groep van Thuis@ spelen elke mid-
dag op het park. Zelfs de Walking 
Football “oudjes” zijn weer in training.
Nu de oudere jeugd ook weer “echt” 
mag voetballen, zijn we bezig met 
de selectiewedstrijden om de teams 
voor het nieuwe seizoen weer op 
te bouwen en in te delen. Alles lijkt 
weer richting normaal te gaan. Hope-

lijk mag de kantine met het terras per 
1 juli weer open en kunnen we met 
onze horeca weer wat omzet draai-
en.

Wat ook bijzonder fijn is dat ook de 
jeugdleden van basketbal club Ami-
cal buiten op ons park trainen, zo-
lang ze nog niet in de zaal terecht 
kunnen. Wellicht een mooie kans 
voor een blijvende samenwerking in 
de na-corona toekomst!

Ik heb grote bewondering voor onze 
leden, hun ouders en onze vrijwil-
ligers die de afgelopen paar weken 
heel gedisciplineerd alle aanwijzin-
gen hebben opgevolgd.
Ik heb ook heel veel respect voor 
de leden van onze vereniging, om-
dat ze ons trouw zijn gebleven en 
nog steeds lid zijn. Zo komen we als 
vereniging door deze moeilijke tijden 
heen.

We blijven de hele zomer zo veel 
als mogelijk gewoon voetballen en 
trainen, gaan niet stoppen en als de 
kantine dan open mag, kunnen we 
elkaar ook weer echt ontmoeten (na-
tuurlijk wel binnen de regels van de 
1,5 meter-voetbalsamenleving!!!) op 
ons ontmoetingspark.

Blijft allen gezond en in goede con-
ditie.

Gerard Tenniglo, 
voorzitter vv Victoria’28 

Ontmoetingspark Zuid in Coronatijd

In het najaar krijgen onze bijen 
een suikeroplossing om als voor-
raad op te slaan. Die voorraad 
dient als voedsel voor de winter. 
Bijen komen hierop goed de win-
ter door, zodat ze weinig tot geen 
last hebben van roer (darmziek-
te). Honing heeft nog wel eens de 
neiging om in de raat te kristalli-
seren. De bij kan hier dan niets 
meer mee wat voedselgebrek tij-
dens de winterzit tot gevolg kan 
hebben. Om dat te voorkomen, 
krijgt ieder volk dus 14 kg suiker-
oplossing.

Voorjaar 
Het wintervolk begint voorzich-
tig met de broedaanzet. Hier-
door stijgt de temperatuur in de 
kast van 14 naar 34 graden. Het 
voerverbruik wordt ook hoger. In 
maart-april zijn de volken op hun 
kleinst. Er sterven dan meer win-
terbijen dan er jonge bijen worden 
geboren. Als dit moment voorbij 
is, zien we de volken weer snel 
groeien. Met de bloei van de wil-
de kers is voor de imker de tijd 
aangebroken om het overtollige 
voer, dat nog aanwezig is, af te 
nemen.
Hierna wordt een honingkamer 
geplaatst. Dit zijn de smallere de-
len op een bijenkast. De koningin 
kan dan niet meer door het rooster 

dat tussen de broed- en honing-
kamer zit. Hierdoor kan ze in de 
honingkamer geen eitjes leggen 
en blijven de honingraten mooi 
schoon en vrij van bijenbroed.
Afhankelijk van weer en dracht 
kan er nog een tweede kamer 
worden geplaatst en kan er er-
gens in mei geslingerd worden.

Honing slingeren
Hiervoor plaatsen we een bijen-
uitlaat tussen de honingkamer 
en de rest van het volk. De bijen 
kunnen nu slechts één kant op. 
Het afnemen van de honingka-
mer is dan bij- en stressvrij. Om 
te kunnen slingeren moeten de 
dekseltjes van de raten worden 
gehaald. De raat kan daarna in de 
slinger. De raten worden aan bei-
de kanten geslingerd. De honing 
komt tegen de buitenkant van de 
slinger aan en komt onderin via 
de aftapkraan in zeven, eerst een 
grove en dan een fijnere.
Nadat de honing in de emmer is 
gelopen, gaat deze dicht. Na twee 
dagen wordt het bovenste laag-
je afgeschept, omdat hier vaak 
kleine luchtbelletjes in zitten. Nu 
kan de honing in het tapvat en 
kunnen de potjes worden gevuld. 
Deze hele procedure herhaald 
zich richting zomer nog een keer 
en na de bloei van de lindebomen 
kan er nogmaals geslingerd wor-
den. Dit samen met alle andere 
werkzaamheden maakt het dat 
er nog wel iets moet gebeuren, 
voordat de honing uit het potje 
kan worden genuttigd.

Hoe ontstaat onze honing?

Een geveltuin is een smalle strook groen vlak 
langs de gevel, muur of schutting van een wo-
ning. Door een geveltuin ziet een straat er een 
stuk groener en gezelliger uit. Bovendien heeft 
zo’n geveltuin heel veel voordelen. 

Voordelen van een geveltuin
•  Geveltuintjes geven de straat een vrolijk 

aanzicht en dragen bij aan het woonplezier. 
•  In een straat met groen kan bovendien het 

regenwater tijdens hevige regenbuien beter 
worden afgevoerd, omdat het regenwater in 
de grond kan wegzakken. 

•  Daarnaast zorgt groen in de straat voor ver-
koeling tijdens hete zomerse dagen. De tem-
peratuur in straten met groen is vaak enkele 
graden lager dan in straten zonder groen. 

•  Tenslotte is groen in een straat ook be-
langrijk voor insecten en vogels. Het groen 
draagt op die manier bij aan meer biodiversi-
teit in de stad.

Wil je ook zo’n leuke geveltuin?
Bij de gemeente kun je een aanvraag indie-
nen. Ga naar www.jijmaaktdebuurt.nl Onder 
‘Samen de buurt onderhouden’ kun je een 
aanvraagformulier invullen. Een wijkbeheer-
der van stadsdeelbeheer neemt vervolgens 
contact met je op om samen te kijken wat de 
mogelijkheden zijn. Wil je liever telefonisch 
een aanvraag indienen? Neem dan contact 
op met De Groene Loper Enschede via:  06-
55773670. 

Spelregels
•  Een geveltuin mag maximaal 45 cm (anderhalve 

stoeptegel) diep zijn en 40 cm de grond in ( i.v.m. 
ondergrondse kabels en leidingen).

•  Zorg voor beplanting die binnen het plantenvak 
blijft. Overhangend en/of  stekelig groen hindert de 
voetgangers.

•  Van de verwijderde stoeptegels kan een opstaan-
de rand langs de geveltuin gemaakt worden. Zo 
verzakt de stoep niet.

•  Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud 
van de geveltuin.

• De grond blijft eigendom van de gemeente.
•  Tussen de rand van de geveltuin en de rand van 

de stoep moet minimaal 1.20 meter vrijgehouden 
worden om te lopen.

Wil je graag wat ondersteuning en advies? 
Op de website www.groenblauwenschede.nl vind je 
meer informatie over de aanleg van een geveltuin 
en vind je een inspiratielijst met geschikte planten. 
Neem voor meer informatie contact op met De Groe-
ne Loper Enschede via  groeneloperenschede@
gmail.com. 

Actie!
Voor elk geveltuintje dat er aangelegd gaat worden, 
komt Raadslid Marianne Schouten van Groen Links 
graag langs op haar bakfiets en met een plantje als 
bedankje. Marianne wil graag de challenge met Rot-
terdam en Amsterdam aangaan en minimaal 1000 
geveltuintjes realiseren! Doe je mee? Mail naar: 
m.schouten@enschede.nl

Woon je in een ’kale’ straat zonder groen? Leg een geveltuin aan! 

Sjors Zomer

JeugdViva 2020: aangepast maar we zijn er wel!

JMZ Summer Fun. Een zomer vol activiteiten!!!

Volleybalsters gezocht

Kom je deze zomer sporten? 
Kom je dansen, zingen of mu-
ziek maken? Of misschien wil 
je liever iets ontdekken! Het 
kan allemaal bij Sjors Zomer, 
het nieuwe zusje van Sjors 
Sportief & Creatief, het sport- 
en cultuurkennismakingspro-
ject van Enschede voor het 
regulier basisonderwijs.

Deze zomervakantie zal voor veel kinderen mis-
schien anders zijn dan andere zomers. Sportaal, 
Cultuur in Enschede, Alifa en de JeugdVIVA willen 
daarom graag voor een leuke en actieve zomerva-

kantie zorgen voor alle kin-
deren in de gemeente. Ze 
hebben daarom alle sport- 
en cultuuraanbieders maar 
ook wetenschap-, natuur- 

en technologieorganisaties gevraagd om in de zo-
mervakantie iets te gaan organiseren.  
De JeugdVIVA heeft samen met Alifa een aanbod in 
de speeltuinen. Maar ook op de sportveldjes in de 
wijk kunnen kinderen samen met Sportaal sporten 
en bewegen. Of misschien wordt er wel een zangles 
gegeven door Kaliber of Concordia.  
Al deze activiteiten zijn terug te vinden op www.
sjorssportief.nl. Kinderen kunnen hier zien wanneer 
een activiteit georganiseerd wordt en hierdoor de 
hele zomer genieten! 
In de week van 22 juni 2020 worden op alle basis-
scholen flyers uitgedeeld met meer informatie. Zin 
om mee te doen? Kijk dan op de website van Sjors 
Sportief: www.sjorssportief.nl bij ‘Sjors Zomer’ voor 
een overzicht van alle activiteiten.
Bent u een vereniging, culturele instelling, museum, 
speeltuin etc. en wilt u een activiteit organiseren? 
Meldt u dan aan via www.sportstimulering.nl 

In verband met 
nog geldende 
m a a t r e g e l e n 
rondom Corona 
heeft het Jeugd-
Viva Comité be-
sloten de Jeugd-
Viva dit jaar in 
een andere vorm 
door te laten 

gaan. Alle speeltuinen zijn de gehele vakantieperio-
de open en doorlopend vrij toegankelijk.
Met regelmaat zullen op alle speeltuinen extra ac-
tiviteiten georganiseerd worden. Zo zal Circus Tijd-
geest aanwezig zijn en zal Concordia workshops 

geven. Ook Alifa is op een aantal tuinen verte-
genwoordigd met verschillende activiteiten. Bij het 
Bouwlab teken je een eigen beestje/ontwerp en ga 
je dit vervolgens met brokjes bouwen. Daarnaast is 
er ook veel aandacht voor sport door Sportaal en 
Scoren in de wijk.

Welke activiteiten waar en wanneer plaatsvinden 
vind je op www.jeugdviva.nl 
Dit jaar hebben we ook een samenwerkingsverband 
Sjors Zomer 2020. Op www.sjorssportief.nl vind 
je alle activiteiten in Enschede. Het activiteitenaan-
bod kan in de zomervakantie worden aangevuld, 
dus blijf regelmatig kijken anders mis je misschien 
een superleuke activiteit.

Helaas geen JMZ-Kampen in de zomer van 2020, maar in plaats daarvan 
een zomer vol kleine activiteiten. De hele zomervakantie door zal er iede-
re donderdag een activiteit zijn. Verschillende activiteiten op verschillende 
plekken in de gemeente. Vanwege de Corona-maatregelen kunnen we he-
laas geen grote activiteiten/evenementen organiseren. Vandaar dat we deze 
zomer allerlei kleine activiteiten organiseren om toch een leuke en ontspan-
nen zomer te beleven.
Daarbij gaan we groepjes maken van maximaal 10 kinderen per keer. In 
de ochtend een groep en in middag een groep. De tijden zijn van 11.00 tot 
13.00 en van 14.00 tot 16.00
Wil je meedoen aan één van deze activiteiten? Kijk op https://www.jmz-go.
nl/events/jmz-summer-fun/ en geef je op!

GREETZ, Team JMZ

Ben jij vrouw? Kun je volleyballen? Wil je met ons trainen 
in Enschede Zuid? Meedoen met de NEVOBO recreanten 
wedstrijden? Wij zoeken jou!!!

Je mag vrijblijvend een paar keer meetrainen op maan-
dagavond in Enschede Zuid. Onze Nevobo recreanten 
wedstrijden zijn op donderdagavond.
Wie zijn wij? We zijn een damesteam tussen de 30 en 65 
jaar. Recreanten twente dames 3e klasse A. We trainen 
met ons mixteam. Zijn allemaal erg enthousiast en fana-
tiek.
Voor meer informatie bel ons: Volleybalvereniging DUS83, 
telefoon 06 43788144 (Henriette)

Haal eens een paar tegels 
weg langs de gevel zo kunt u 
de voorkant van de woning 
verfraaien. Regenwater kan 
infiltreren, vogels vinden een 
schuilplek en nestgelegenheid.

MAAK EEN GEVELTUINTJE

WATERVRIE
NDELIJKE

Bijenweetjes
•  Een pot honing is weer vloeibaar te krijgen door deze in warm water te 

zetten (max 40 graden)
• Een bijenvolk verbruikt 40 tot 50 kilo stuifmeel (pollen) per jaar.
• Een bijenvolk bestaat uit 50.000 tot 60.000 bijen.
• Een bij leeft 6 weken, behalve de winterbij. Zij leeft 5 maanden.
• Een koningin kan tot 2000 eitjes per dag leggen.
•  Een bij moet ongeveer 3 kilo nectar halen voor het maken van 1 kilo ho-

ning.
• Een bij slaat 200 keer per seconde met zijn vleugels.
• Een koningin kan 5 jaar oud worden.
• Een bij vliegt 1 keer de wereld rond voor 1 kilo honing.
• Een dar wordt geboren uit een onbevrucht eitje.
•  Een werkster en een koningin worden uit een bevrucht eitje geboren.

Mis je ook je beste vriend, vriendin of 
familie in deze moeilijke tijd? Of ken 
je iemand in Enschede Zuid die wel 
een gezonde maaltijd kan gebruiken? 
Geef die persoon dan nu op voor een 
“Hartig taartje met een kaartje”.

Deze actie is een initiatief van M-Pact, 
SVEN (Incluzio Uitvoering Oost), stu-
denten van studentenvereniging “Au-
dentis et Virtutis” en Hogeschool Saxi-
on. Samen willen ze bewoners van 
Enschede Zuid de gelegenheid geven 
om hun dierbaren en/of mensen in de 
naaste omgeving te laten weten dat er 
aan hen gedacht wordt.

Je kunt bij M-Pact kosteloos aan deze 
actie meedoen en een hartige taart be-
stellen. De hartige taart wordt vervol-
gens met een leuk kaartje met je per-
soonlijke boodschap erop afgeleverd. 
Deze hartige taartjes worden bereid 
door vrijwilligers van het M-Pact Doe 
mee Huis Stroinkslanden. Uiteraard 
gebeurt de bereiding volledig volgens 
de huidige coronarichtlijnen van het 
RIVM.
 
Je kunt kiezen uit de volgende soor-
ten:
1)  Hartige taart met ham, courgette en 

paprika
2)  Hartige taart met tomaat, mozzarel-

la en broccoli
3)  Hartige taart met gehakt (rund), 

champignon en rode ui
 
Bestel je ‘Hartig taartje met een 
kaartje’ bij M-Pact via telefoon: 053 
4323304.
 
Meer informatie ook via 
www.m-pact.nl 
Let op: de actie is (voorlopig) alleen 
geldig in Enschede Zuid!

Lena & Carlijn wonen samen in een studentenhuis van ‘Audentis et Virtutis’.

Hartig taartje met een kaartje

Zwemmen kan de hele zomer lang! 
Kom glijden, baanzwemmen of doe mee aan één van 

onze zwemactiviteiten voor jong en oud. Speciaal 
voor basisschoolleerlingen is er Sjors Zomer met o.a. 

zeemeerminzwemmen en diploma zee!

www.sportaal.nl/zwemmen

ZOMER 
BLIJF SPORTEN, BLIJF GEZOND

VANAF 
€ 4,00

- IEDERE DONDERDAG

- VOOR 12- EN 12+

- LEUK EN GEZELLIG

een zomer vol activiteiten!

voor meer informatie en opgeven:

www.jmz-go.nl 
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Brinkpraat

Op woensdag 13 mei vulden de winke-
liers van Winkelcentrum Enschede Zuid 
in totaal 400 tassen met heerlijke ver-
rassingen voor de cliënten van De Pos-
ten en Alifa. Want, het grote thuisblijven 
is misschien voorbij, maar we zijn er nog 
lang niet. Daarom zetten de winkeliers 
zich in om ze een extra hart onder de 
riem te steken.

Verrassingen voor De Posten en Alifa
Gerard Kirchjunger van Alifa is dolbij 
met deze actie van de winkeliers van 
Zuid: “Met deze pakketten gaan we heel 
wat senioren in de wijk blij maken. Een 
fantastisch initiatief!”
Ook Sandra Stockentree, van vakgroep 
Welzijn van De Posten geeft aan dat de 
pakketten zeer welkom zijn. “Wij heb-
ben een heleboel cliënten die normaal 
gesproken bij ons onder andere een 
dagbesteding doen. Dat is voor sommi-
gen hun hoogtepunt van de week en dat 
valt nu weg. Met zo’n verrassingspakket 
is het fijn om te zien dat er ook aan hen 
wordt gedacht.”
Ook de eerste reacties van cliënten heb-
ben we al mogen ontvangen: “Wat ge-
weldig dat het winkelcentrum naar óns 
toekomt! Een hartverwarmende actie!”

Noaberschap op Zuid
De ondernemers van Winkelcentrum 
Enschede vinden het belangrijk om zé-
ker in deze tijd te laten zien dat we op 
Zuid noabers zijn. Elkaar helpen als het 
nodig is. Niet voor niets is hun slogan: 
Samen maken we Zuid.

Over Winkelcentrum Enschede Zuid
Op Zuid vind je alles voor je dagelijkse 
boodschappen. Naast de supermarkten, 
boekenwinkels en kledingwinkels is er 
ook een groot aanbod van verswinkels. 
Uiteraard zijn er de nodige maatregelen 
getroffen in het winkelcentrum, zodat jij 
op anderhalve meter afstand veilig jouw 
boodschappen in huis kunt halen. www.
wcenschedezuid.nl.
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Winkelcentrum Enschede Zuid deelt 400 gratis 
verrassingspakketten uit aan cliënten van De Posten en Alifa!  
 
Op woensdag 13 mei vulden de winkeliers van Winkelcentrum Enschede Zuid in totaal 400 tassen met 
heerlijke verrassingen voor de cliënten van De Posten en Alifa. Want, het grote thuisblijven is 
misschien voorbij, maar we zijn er nog lang niet. Daarom zetten de winkeliers zich in om ze een extra 
hart onder de riem te steken.   
 
Verrassingen voor De Posten en Alifa 
Gerard Kirchjunger van Alifa is dolbij met deze actie van de winkeliers van Zuid: “Met deze pakketten 
gaan we heel wat senioren in de wijk blij maken. Een fantastisch initiatief!”  
Ook Sandra Stockentree, van vakgroep Welzijn van De Posten geeft aan dat de pakketten zeer 
welkom zijn. “Wij hebben een heleboel cliënten die normaal gesproken bij ons onder andere een 
dagbesteding doen. Dat is voor sommigen hun hoogtepunt van de week en dat valt nu weg. Met zo’n 
verrassingspakket is het fijn om te zien dat er ook aan hen wordt gedacht.”   
 
Ook de eerste reacties van cliënten hebben we al mogen ontvangen: "Wat geweldig dat het 
winkelcentrum naar óns toekomt! Een hartverwarmende actie!" 

Noaberschap op Zuid 
De ondernemers van Winkelcentrum Enschede vinden het belangrijk om zéker in deze tijd te laten 
zien dat we op Zuid noabers zijn. Elkaar helpen als het nodig is. Niet voor niets is hun slogan: Samen 
maken we Zuid.   

Over Winkelcentrum Enschede Zuid  
Op Zuid vind je alles voor je dagelijkse boodschappen. Naast de supermarkten, boekenwinkels en 
kledingwinkels is er ook een groot aanbod van verswinkels. Uiteraard zijn er de nodige maatregelen 
getroffen in het winkelcentrum, zodat jij op anderhalve meter afstand veilig jouw boodschappen in 
huis kunt halen. 
www.wcenschedezuid.nl.  

 

 

 

 

Als je dorst hebt, moet je drinken. Het-
zelfde geldt voor de planten in je tuin. 
Wanneer de zomertemperaturen hoog 
oplopen, is een flinke dosis water hét 
redmiddel tegen droogte in de tuin. 
Slaphangende planten, gele plekken in 
het gazon… Het zijn symptomen van 
droogtestress in je tuin. Toch is het niet 
de bedoeling om in het wilde weg te 
gaan sproeien, want dat kan voor meer 
problemen zorgen. 

Geef geen water in de volle zon.
Natte bladeren in de zon kunnen ver-
branden. Het ideale moment om te gie-
ten is ‘s avonds of ‘s ochtends. De lucht 
is dan vochtiger, waardoor de planten en 
de grond het water beter kunnen opne-
men.

Je planten verkiezen regenwater
Wanneer mogelijk giet je je planten het 
beste met regenwater. Het is 100% na-
tuurlijk, en heel wat milieuvriendelijker 
dan gieten met leidingwater. Plaats een 
regenton onder het dak, zodat je via een 
regenpijp in korte tijd veel water kan op-

vangen.

Giet niet elke dag, maar 2x per week
Elke dag een beetje water geven maakt 
de wortels lui. Geef daarom liever 2x per 
week veel water. Je planten worden er 
sterker van, en schimmels krijgen min-
der kans om zich te ontwikkelen.

Hou rekening met de waterbehoefte 
van je plant
Niet iedere plant heeft evenveel water 
nodig. Giet dus vooral de planten die het 
echt nodig hebben.
Planten die veel water nodig hebben, 
zijn de nieuwe aanplantingen, planten in 
potten of bakken, planten met grote bla-
deren, vijver- en oeverplanten, groen-
te- en fruitplanten. Planten die weinig 
water nodig hebben, zijn vetplanten, 
mediterrane planten, bomen of struiken 
met diepe wortels, planten met zilver- of 
grijskleurige bladeren.

Tuinadvies nodig? Kom een keertje naar 
ons groencentrum in Buurse! Bellen of 
mailen mag natuurlijk ook! 

Watertips voor een dorstige tuin!

Winkelcentrum Enschede Zuid deelt 400 verrassings-
pakketten uit aan cliënten van De Posten en Alifa!

De geschiedenis van Enschede
Paneel 1: Het begin 
Bert Kollenhof: “Op de hoek van de Han-
terlanden en de Buurserstraat zijn door 
kunstenares Sonna Krom acht schut-
tingdelen beschilderd die daarmee een 
deel van de Enschedese Textielgeschie-
denis in beeld hebben gebracht. Het 
beeldverhaal geeft de ontwikkeling weer 
van een agrarische samenleving naar 
een industriële stad. De locatie van dit 
kunstwerk ligt precies op het voormalige 
tracé van het Zuiderspoor. 

Op het paneel is te zien hoe de textielin-
dustrie er voor 1830 uit zag. In de avon-
duren en wintermaanden, als er weinig 
werk op de akkers kon worden verricht, 
verdienden de Twentse boeren al eeu-
wenlang een centje bij in de textielnij-
verheid. Het door de boeren verbouwde 
vlas en de wol van de schapen werden 
door de Twentse boerengezinnen ver-
werkt. 

Paneel 2: Emplacement Zuiderspoor 

De fabrikanten hadden een spoorlijn la-
ten aanleggen tussen Station Ensche-
de-Zuid en Ahaus omdat men verzekerd 
wilde zijn van een snelle en regelmati-
ge aanvoer van brandstoffen voor hun 
stoommachines. Het spoor was de aorta 
van de stad Enschede op het moment 
dat de industriële revolutie de stad een 
nieuwe rol en een nieuw uiterlijk gaf. 
Het tracé van deze spoorlijn begon waar 
nu de rotonde is aan de Haaksberger-
straat, volgt de Zuiderval, ging paral-
lel aan de huidige Buurserstraat en de 
Arendsweg verder om dan via Station 
Broekheurne de Duitse grens te passe-
ren. Via het Zuiderspoor werden op de 
eerste plaats kolen vervoerd. Ter hoog-
te van de huidige Varviksingel waren de 
losplaatsen en dreven de kolenboeren 
hun handel. Naast deze kolentranspor-
ten werd de lijn in vroegere tijden ook 
gebruikt voor vervoer van hout en turf. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 
het spoor door de bezetter gebruikt om 
de V1, onbemande straalvliegtuigen, 
ons land binnen te brengen. Er waren 
ook tijden dat een deel van het spoor 
gebruikt werd voor personenvervoer. 
Ter hoogte van de vijver aan de Buur-
serstraat tegenover het tankstation was 
de halte Eschmarke voor het in- en uit-
stappen van passagiers. De lijn werd op 
woensdag 18 februari 1903 officieel in 
gebruik genomen. 
Ook in beeld zijn twee gashouders van 
de 2e gasfabriek van Enschede. De 1e 
gasfabriek stond aan de Zuiderhagen, 
daar waar nu het Holland Casino staat. 
De 2e gasfabriek is in 1902 gebouwd 

in de nabijheid van de spoorlijnen. In 
een gasfabriek wordt door middel van 
verhitting zonder zuurstof steenkoolgas 
verkregen. Als er in 1958 aardgas in de 
Twentse bodem wordt gevonden, stopt 
de productie van het steenkoolgas. In 
1966 wordt de 2e gasfabriek afgebro-
ken.

Paneel 3: De stoomlocomotieven 
(Stoommachines op wielen)
Stoommachines worden gebruikt om de 

spin- en weefmachi-
nes aan te drijven. De 
industrie moest blijven 
draaien en dat ging 
niet zonder brandstof-
fen. Dagelijks worden 
de kolen aangevoerd. 
De kolen kwamen van-
uit heel Europa langs 
deze plek de stad in. 
Voortgetrokken door 
zware stoomlocomo-
tieven die met kner-
pend geraas op het 
Zuiderspoor hun zwa-
re vracht tot stilstand 
brachten. 
In 1852 werd in Nij-
verdal de eerste ma-
chinaal aangedreven 

weverij van Nederland gebouwd: De 
Koninklijke Stoomweverij. Stoommachi-
nes verbruiken veel water en dus werd 
gezocht naar een waterrijke omgeving. 
Nijverdal bestond toen nog niet maar 
blijkbaar was dit een gunstige plek. De 
naam Nijverdal is een samenstelling van 
de werkzaamheden en de ligging, tex-
tielnijverheid en dal = Nijverdal. De in-
dustriële revolutie van de textielindustrie 
in Nederland is begonnen

Paneel 4: kinderarbeid Textiel, 
anders niets 

Vrijwel de 
volledige be-
roepsbevolking 
van Enschede 
werkte in de 
textiel. Er was 
geen alterna-
tief. Wie geen 
werk in de tex-
tiel had, moest 
met venten en 
kramen in on-
derhoud voor-
zien. De lonen 
waren laag en 
het was van-

zelfsprekend dat ook jonge kinderen in 
de fabrieken werkten om het gezin te 
onderhouden. Dit paneel laat een toe-
gewijde leermeester zien met een kind 
dat zijn verdere leven in de textiel zal 
werken. Het kind leert hier machinaal 
te spinnen. Kinderen werkten eind 19e 
eeuw wel 10 uur per dag in bedompte 
fabrieksruimten en dat 6 dagen in de 
week. De invoering van de leerplicht in 
1901, die verplichtte kinderen van 6 tot 
12 jaar onderwijs te volgen, brengt hier 
pas verbetering in. De kunstenares wil 
met dit paneel twee onderwerpen be-
nadrukken, namelijk de kinderarbeid en 
de arbeidsomstandigheden van de fa-
brieksarbeider. Dat heeft ze bereikt door 
de leermeester en het kind krachtig af te 
beelden en de omgeving wat diffuus te 
schilderen.

Paneel 5: Katoenspinnerij Jannink 
Een beeld van Katoenspinnerij Gerhard 
Jannink aan de Haaksbergerstraat eind 
1940. De drie schoorsteenpijpen zijn 
van links naar rechts van de textielfa-
brieken: J.F Scholten en Zonen, Servos 
en Gerhard Jannink en Zonen. De ka-
toenspinnerij Jannink & Zn. werd rond 
1800 opgericht en groeide uit tot één 
van de grootste bedrijven in de Twentse

 

textielindustrie. De fabriek was gehuisvest op een terrein 
tussen de Zuiderhagen en de Beltstraat, maar rond 1900 
werd dit te klein en werd een terrein aan de Haaksberger-
straat aangekocht. Katoenspinnerij Jannink sloot in 1967. 
Het gebouw is behouden gebleven en nu in gebruik als ap-
partementencomplex en herbergt nu ook diverse zorginstel-
lingen.

                Paneel 6: De pijp van Jannink

Nieuw Enschede, alle pijpen verdwenen 
De vroegere bewoners aten aardappels met sju 

Ze kenden geen shoarma, geen pizza, geen fondu 
Tegenwoordig zijn er paprika’s, groen en in het rood 

avocado’s in plaats van buulkusbrood 

Vroeger was de stad nog niet zo lumineus, 
Geen De Kater, geen Bolwerk, geen Pumpke, geen De Geus 
Je waant je tegenwoordig haast op Saint-Germain-des Pré 

Als je Grolsch drinkt op de oude markt in Enschede 

Alle pijpen zijn verdwenen, in fabrieken wordt gewoond 
en het Pathmos heeft nu douches, waar een ieder zich verschoont 

’t Stroinkslanden, Helmerhoek, de tekens van de groei 
en vrouw Rillman staat waarachtig weer in bloei 

Rotterdam bezit een lijnbaan, Hamburg heeft een Reperbahn 
en Den haag Lange Poten en Groot-Mokum een Jordaan 

Laat ze ’t allemaal houden en laat Apeldoorn Het Loo, 
Zolang wij maar ijsjes kunnen slikken bij het Ei van Ko 

De stad was ooit in de ban van de textiel 
en toen die dan kapot ging, toen verloor de stad zijn ziel 

Maar wat eerst een droevig schouwspel was 
Is als Phoenix herrezen uit de as! 
Enschede, Enschede, Enschede 

Willem Wilmink, 1987.

dat in 1936 op naar 471.924. Het kanaal 
werd gegraven voor een betere aanvoer 
van grondstoffen voor de Twentse tex-
tielindustrie, vooral ruwe katoen en voor 
de toevoer de steenkool uit de Limburg-
se mijnen. 

Paneel 8: Het Twentse stelsel
Stakingen waren 
aan de orde van 
de dag. De fabri-
kanten vormden 
één front en voer-
den het “Twentse 
Stelsel” in om 
stakingen te bre-
ken. Dat hield in 
dat als er in een 
fabriek werd ge-
staakt, de ande-
re fabrikanten de 

productie ook stillegden. Zo kwamen 
vrijwel alle textielarbeiders in Twente 
en Gelderland zonder inkomsten te zit-
ten. In 1920 werd landelijk een nieuwe 
Arbeidswet ingevoerd, met onder meer 
een verplichte achturige werkdag, 6 da-
gen in de week. De Twentse fabrikanten 
hadden een uitzonderingsregeling we-
ten te bereiken: hier gold een werkdag 
van 8.5 uur. 
Begin jaren twintig verzeilt de Twentse 
textielnijverheid door een verslechteren-
de conjunctuur in zwaar weer. De werk-
gevers moeten bezuinigen. In de herfst 
van 1923 kondigt de Enschedese Fabri-
kanten Vereeniging voor de tweede keer 
in korte tijd een loonsverlaging van tien 
procent af, de andere optie was 10% 
meer te werken tegen dezelfde vergoe-
ding als voorheen. De vakbonden zijn 
woedend, verwierpen het voorstel en 
riepen een werkstaking uit, die op maan-
dag 23 oktober begint. Het conflict loopt 
hoog op en resulteert in de uitsluiting 
van vrijwel alle Twentse en Achterhoek-
se textielarbeiders. 22.000 Arbeiders uit 
39 bedrijven staan op straat. 
Eind april 1924 kwamen de confessio-
nele bonden en de werkgevers tot over-
eenstemming, 7,5 procent loonsverla-
ging en 130 uur overwerk per jaar. Aan 
de uitsluiting kwam een eind. Per week 
werd er nu 53,5 uur gewerkt. De gevol-
gen van deze textielstaking, ook wel tex-
tieluitsluiting genoemd, waren groot. 

Paneel 7: De strijd voor betere 
arbeids- en leefomstandigheden en 
sociale voorzieningen

De Douche
Ik kende als kind een liedje
Waar ik weinig begrip voor had.
‘t Ging van “Alle weken tweemaal
ga ik in bad”

Badkamers en douches
Ze waren bij de Twent
in mooie jongensdagen
volslagen onbekend

Maar vader moest eens in het westen zijn
en kwam daar op het idee
om een douche te laten maken
in ons huis in Enschede.

Zo hadden wij dan een echte douche,
de eerste van onze straat
en daar werd door onze buren
natuurlijk over gepraat.

Op weg naar school zei plotseling 
mijn goede vriendje Chris:
“’t is bewezen dat douchen schadelijk
voor iemands hersens is.

Want wat je op school geleerd hebt,
spoel je allemaal uit je hoofd,
en je moet het zelf maar weten
als je me niet gelooft.”

Ik zei dat ik in douchen
niet zo’n groot risico zag
als je maar niet te veel deed:
alleen op zaterdag.
          Willem Wilmink

Het waren zwa-
re tijden voor 
de (textiel) ar-
beiders. In het 
kader van het 
werkverschaf-
fingsproject wer-
den in de jaren 
30 van de vori-
ge eeuw 55.000 

arbeiders ingezet om het Twentekanaal 
te graven.  Zij groeven het zand uit met 
de schop en kruiwagen, maar er zijn ook 
verhalen bekend dat de arbeiders de 
grond met blote handen uitgroeven. De 
arbeiders werkten zes dagen per week 
en 10 uur per dag. In 1931 waren er 
136.228 werklozen in Nederland en liep 
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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 
Wesseler-nering 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
Wesseler-nering 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
Wesseler-nering 60-10
Tel: 053-4769140

 

ETL Enschede Tandtechniek 
Laboratorium
Wesseler-nering 50A
Tel: 053 4782299

Apotheken
Apotheek Broekheurne 
Wesseler-nering 1-B 
Tel: 053 4770025

Apotheek Wesselerbrink
Gezondheidscentrum 
Wesselerbrink 
Wesseler-nering 60-5
Tel: 053 4760643

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

Fysiotherapie  
Gezondheidscentrum  
Wesselerbrink,
Wesseler-nering 60-4
Tel. 053-4780470

Fysiotherapie Keeler
Wesseler-nering 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, 
wijkcentrum De Magneet

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

Aanleveren kopij volgende krant:  
Uiterlijk woensdag 2 september 2020

De volgende krant verschijnt op:  
woensdag 16 september 2020

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

Morgen kunnen jullie hem begroeten,
want IEKUS komt hier namelijk logeren.
Hun ogen werden groot van verbazing
en Willem begon meteen te protesteren.

Jij haalt je ook van alles op je hals.
Wat is dat nu weer voor iets mals?
Een kabouter in ons huis hoe had je je dat voorgesteld?
En morgen al, waarom heb je dat niet eerder verteld?

Maar Petra, onze kleine kletsmajoor
zei: Das gaaf, we gaan ervoor,
hij is heel klein dus de ruimte is geen probleem
kan best bij op mijn kamer, anders is hij zo alleen.

Iekus en Riet

C
o

lu
m

n
 o

v
e

r 
Ie

ku
s

Begin juni kregen we goed nieuws: vanaf 1 juli mogen we als speeltuin weer 
gewoon open. Daar zijn we heel blij mee. We kijken ernaar uit om jullie allemaal 
weer te ontvangen in onze speeltuin buiten, maar vooral ook in ons opgeknapte 
gebouw. 
We hadden al lange tijd plannen om het gebouw van de speeltuin op te knap-
pen, maar ja dat kost tijd en die hadden we niet. Totdat de Coronacrisis uitbrak. 
Natuurlijk baalden we als een stekker dat we dicht moesten. Maar we wilden er 
wel het beste van maken. Het speeltuingebouw was nu wel leeg en tijd hadden 
we ineens genoeg. Dus zijn de beheerder, het bestuur en een aantal vrijwilli-
gers druk aan het klussen gegaan. Het speeltuingebouw is van binnen helemaal 
schoongemaakt én geschilderd. Alles is lekker opgefrist. Diane Pelle, vrijwilliger, 
vertelt: “We hebben ook het radiomeubel opgeknapt. Dat ziet er nu weer vrolijk 
uit. Binnenkort komt er ook nieuwe apparatuur, zodat we na de zomer weer kun-
nen bingoën en feesten.”

Zomervakantie
Op maandag 6 juli begint de zomervakantie. Diane: “Dan zijn we open voor ie-
dereen. Dan kunnen we weer ijsjes, snoepjes, limonade en koffie verkopen. Dus 
kom gezellig langs. Alleen tijdens de JeugdViva zijn onze openingstijden anders. 
Hoe dat zal gaan, weten we nu nog niet. De organisatie is op dit moment nog 
druk bezig om te kijken wat er mogelijk is binnen de RIVM-richtlijnen.”

Creatief
Op donderdagmiddag zijn kinderen sinds 11 juni weer welkom om te komen 
knutselen. Wil je ook meedoen? Kom dan eens langs op een donderdagmiddag. 
Creatief is van 15.15-16.30 uur.

Agenda Creatief Juli 2020

1    Juli:      Kinderbingo 
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.

Speeltuin ’t Polböske, Beltrumbrink 52b, Telefoon 053-4770857

Volg ons op Facebook: Speeltuin Polboske

De JeugdViva bij speeltuin ’t Polböske gaat deze zomer waarschijnlijk door in 
een andere vorm. Welke die zal zijn is nu nog niet bekend. Voor actuele informa-
tie en nadere bijzonderheden volg ons op Facebook. Kijk voor actueel nieuws 
over de JeugdViva ook even op bladzijde 10.

Wat een gezelligheid, plezier en hilariteit in een toch zo’n bizarre 
tijd! Vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei j.l. werd er een karaoke 
middag gehouden. Vrijdags bij Huis en Haard het Bijvank en za-
terdags bij Huis en Haard Leliestraat.
Collega’s Jessica, Freek en Patricia hadden dit op touw gezet 

voor de deelnemers van beide locaties. Het verzetje werd, in deze tijd waar weinig 
activiteiten te verwezenlijken zijn, enthousiast ontvangen. Natuurlijk werden de no-
dige voorzorgsmaatregelen getroffen; 1,5m afstand houden, microfoons na iedere 
zangbeurt gereinigd.
En gezongen werd er en gedanst! Zowel deelnemers als collega’s lieten de entertai-
ner in zich naar boven komen. De John Travolta’s en Michael Jacksons gingen los. 
Zij die de microfoon niet in de hand hadden zongen uit volle borst mee.
De hapjes mochten natuurlijk ook niet ontbreken. Deze werden zowel door collega’s, 
vrijwilligers en deelnemers verzorgd. Met recht een Sing Along spektakel.
Wij zijn als personeel dan ook erg dankbaar voor het enthousiasme van de doel-
groep. Maar ook zijn we trots op de deelnemers zij hielden zich heel goed aan de 
afspraken. Dit maakt het dan ook mogelijk om een dergelijke activiteit te herhalen.
We blijven natuurlijk hopen dat we weer snel samen met wijkbewoners van een der-
gelijke activiteit kunnen genieten.

Deelnemers, vrijwilligers en collega’s bedankt voor deze mooie samenwerking.

TOGETHER WE ARE ONE!
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We gaan weer open!

Sing Along

	

Mooi weer? 
Lekker fietsen langs loakstenen!
Het is zomer. En een bijzondere zomer, want veel mensen blijven thuis. Leuk om 
dan eens een nieuwe route te fietsen. Voor wie graag fietst, is er nu een gids met 
zes mooie themaroutes in en om Enschede beschikbaar: de Markestenenroutes. 
Vijf routes voeren langs de grenzen van de vijf vroegere marken in wat nu de 
gemeente Enschede is. De zesde route gaat langs de buitengrenzen van alle vijf 
de marken: Lonneker, Esmarke, Usselo, Twekkelo en Groot Driene. Veel van de 
stenen vindt u in Enschede Zuid. 
Maar wat zijn nu eigenlijk markestenen? 
Een markesteen is een soort grenssteen, ‘loaksteen’ op z’n Twents. Dat er ste-
nen staan op de grens met Duitsland, heeft iedereen waarschijnlijk wel eens 
gezien. Met hetzelfde doel wilden de boeren van een marke hun gebied afpalen 
en laten zien: tot hier mag ons vee grazen, tot hier hakken wij hout en steken wij 
turf. Marken zijn als het ware voorlopers van de huidige gemeenten. In en om En-
schede hebben zo’n negentig markestenen gestaan. Maar toen ze geen functie 
meer hadden, zijn er heel wat verdwenen. De Loakstenencommissie van de His-
torische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) herstelt oude stenen of plaatst 
vervangende stenen. De commissie zorgt ervoor dat het publiek deze stenen te 
zien krijgt, o.a. door deze fietsroutes.
Het startpunt van vier van de markestenenroutes is de Viermarkenlinde, die in 
het Abraham Ledeboerpark staat (aan de Van Heeksbleeklaan). Die linde staat 
letterlijk op het kruispunt van vier marken en omdat dat zo’n centrale plaats is, 
heeft de Loakstenencommissie hier een informatiepaneel geplaatst. Op dat pa-
neel zijn alle grenzen en grensstenen in en om Enschede aangegeven: de ste-
nen op de grens met Duitsland, de markestenen en de wigboldstenen (die het 
gebied markeren waar in de middeleeuwen het stadsrecht gold). De routes die 
langs de Zuidwijken voeren kunt u natuurlijk op elk gewenst punt beginnen en 
eindigen. 

Twee gidsen met fietsroutes 
De fietsgids Markestenenroutes is verkrijgbaar bij boekhandel Broekhuis in En-
schede en bij een aantal andere boekhandels, waar ook het blad ’n Sliepsteen 
van de SHSEL te koop is. De Grensstenenroute (ook voor op de fiets) is verkrijg-
baar bij toeristische informatiepunten (o.a. boekhandel Broekhuis en lunchcafé 
Stoet in de openbare bibliotheek). De routes zijn ook te vinden op de website van 
de SHSEL: www.shsel.nl/shsel/wandel-en-fietsroutes. Hier zijn ook GPX-bestan-
den te vinden om te gebruiken op een smartphone of GPS-apparaat. Wist u dat 
u al voor € 15,90 per jaar lid bent van de Historische Sociëteit Enschede-Lonne-
ker? U krijgt dan 4x per jaar ‘n Sliepsteen, een leuk blad met mooie verhalen over 
de geschiedenis van Enschede en Lonneker.

De redactie van de krant geeft de eerste 3 belangstellenden een exemplaar gra-
tis. U kunt deze ophalen bij een van de verkooppunten in Zuid: Bruna Zuid (Wes-
selernering 2D) in Winkelcentrum Enschede Zuid op de Wesselerbrink.

Foto: Loakstenencommissie



Geldig van wo 17 juni t/m di 14 juli 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

3 halen, 2 betalen: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties 
mogelijk. 

*
 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

BLOEMFONTEIN  
OF TERRA PURA  
RESERVA WIJNEN
2 flessen à 750 ml
M.u.v. Terra Pura Single Vineyard

a11,98

 2 VOOR

799

Geen 18, geen alcohol Geen 18, geen alcohol

HEINEKEN OF 
SPECIAALBIEREN VAN 
GROLSCH OF AFFLIGEM
3 verpakkingen of  
multiverpakkingen à 25-50 cl
M.u.v. kratten en Heineken 7+1 blik

3 HALEN
2 BETALEN*

249

HARING
Schaal 4 stuks

MSC-C-500
91

Volg ons opGratis parkeren

Hierrrr met  
je kassabon!  

We willen jou bedanken dat je bij ons bent blijven winkelen de 

afgelopen tijd. Lever daarom tussen 29 juni en 19 juli je kassabon*  

in bij Winkelcentrum Enschede Zuid en win mooie prijzen! 

* Bij besteding van meer dan €10,-. Lees meer over deze kassabonnenactie en de prijzen die je kunt winnen op wcenschedezuid.nl


