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Winkelcentrum Enschede Zuid in coronatijd

Team Winterwarm, vlnr: Jeroen Wams, Bertus 
Siemerink, Jolande van den Berg en Sigrid Binksma

‘Samen Winter Warm’ ook tijdens de lockdown

4
Donderdag 17 december 2020 ver-
trekken vanaf de parkeerplaats bij 
De Magneet vele auto’s volgeladen 
met tassen. Jeroen Wams, netwerk-
coach bij SVEN, vertrekt lopend 
met een fiets aan de hand. Aan de 
fiets hangen zo’n 14 tassen. Van-
daag vindt in Wesselerbrink de actie 
‘Samen Winter Warm’ plaats. Vele 
buurtbewoners krijgen een tas met 
een kerststol en een legpuzzel. Uw 
redacteur loopt deze middag gezel-
lig een stukje mee en helpt uiteraard 
met sjouwen. 
Bertus Siemerink, netwerkcoach bij 
SVEN: “De afgelopen dagen zijn 
we druk geweest om de actie aan te 
passen. Door de nieuwe strengere 
coronamaatregelen konden de bij-
eenkomsten, waar mensen zelf een 
stol en soep konden afhalen, niet 
meer doorgaan. De stollen waren al 
wel geleverd. We wilden met deze 
actie graag mensen verbinden dus 
hebben we gezocht naar een op-
lossing. Het was een flinke logistie-
ke operatie, maar het is gelukt! We 
hebben iedereen gemaild dat de bij-
eenkomsten niet doorgingen, maar 
dat we de spullen nu zouden gaan 
rondbrengen.”  

Verrassing!
Vrijwilligers en Netwerkcoaches 
brengen de hele dag tassen rond 
bij mensen, die zich hadden aange-
meld. Jeroen Wams: “De actie ver-
loopt nu anders dan gedacht, maar 
dat is niet erg. Eigenlijk hebben we 
juist nu de tijd om met mensen een 
praatje te maken.” “Daar gaat het 
tenslotte om. We willen mensen met 
elkaar verbinden. Ik heb zelf veel 
mensen gesproken. Juist ook men-
sen die ik nog niet kende. Dat is fijn. 
Daar kunnen we volgend jaar mooi 
verder op bouwen,” vult Bertus aan.  
Bewoners reageren eigenlijk alle-
maal verrast. Ze vinden het fijn dat 
de actie toch door kon gaan. Voor 
sommige mensen is de verrassing 
extra groot, omdat ze zijn aangemeld 
door een buurtbewoner, die hen een 
extraatje gunde. Zoals bijvoorbeeld 
een man van 89. Zijn buurvrouw 
heeft hem en zichzelf aangemeld. 
De buurvrouw is niet thuis dus bezor-
gen we de tassen bij de man. Hij is 
er verlegen mee, maar vindt het wel 
leuk. Hoe het gaat? “Oh wel goed. 
Ik ben 89 en heb alleen een beetje 
suiker. Gewoon rustig aan dan komt 
het wel goed.” 

De actie ‘Samen Winter Warm’
SVEN Wijk Welzijn (onderdeel In-
cluzio Uitvoering), de gemeente En-
schede en de partners in de wijk,
sloegen de handen ineen voor wijk-
bewoners in Enschede West en Zuid. 
“We hebben voor deze actie specia-
le boekjes met uitleg over de actie 
laten maken. In de boekjes staat ook 
informatie over de mogelijkheden 
om met elkaar in contact te blijven. 
Het gaat er bij deze actie tenslotte 
om dat buurtbewoners ondanks de 
coronacrisis met elkaar verbonden 
blijven. In Enschede Zuid moesten 
14.000 boekjes worden verspreid. 
Daarvoor hebben we om hulp van 
buurtbewoners gevraagd. In Hel-
merhoek hebben bijvoorbeeld vrijwil-
ligers van Noaberschap Helmerhoek 
en de Tunnelwacht geholpen. Hier-
door kwamen de bezorgers met el-
kaar en met andere buurtbewoners  
in contact. Een eerste stap in het 
verbinden was daarmee al gezet,” 
vertelt Bertus Siemerink. “We heb-
ben de boekjes bij iedereen bezorgd 
ook als ze een Nee-Nee-sticker had-
den. Onze warme boodschap is ten-
slotte voor iedereen!”

Puzzels
De Jongbloed Foundation wilde ook 
graag een bijdrage aan deze actie 
leveren. Ze hebben 1500 legpuzzels 
gedoneerd. Sigrid Binksma, Net-
werkcoach bij SVEN Welzijn: “De 
Jongbloed Foundation is altijd erg 
betrokken. Ze doneren altijd fysieke 
dingen, nooit geld. Dat is erg leuk. 
Alle buurtbewoners krijgen dus ook 
nog een puzzel.”

Straatversieringsactie
Buurtbewoners werden ook opge-
roepen om samen met hun buren 
de straat te gaan versieren. Ze kon-
den daarvoor een gratis basispakket 
krijgen. Bertus: “Het liep gigantisch 
storm met aanmeldingen. Dat is su-
per, want dat betekent dat veel men-
sen met elkaar contact hebben ge-
zocht. En dat is wat we wilden.” 

Kerst vierden we toch een beetje samen

Van de voorzitter
Namens de wijkraad Wesselerbrink wens ik 
jullie een goed en gezond 2021.
Laten we hopen dat 2021 een goed jaar zal 
worden, nu men is begonnen met het toe-
dienen van het vaccin. Er is dus hoop en de 
verwachting dat, in de loop van dit jaar, de 
beperkingen wat zullen verminderen en we 
weer naar het normaal kunnen. We zullen dus 
nog even door moeten bijten deze komende 
tijd, maar we weten waarvoor we het moeten  
doen. Dus houd je nog even aan de regels zo-
als die gelden op dit moment.
Wij als wijkraad zullen weer klaar staan voor 

u, elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 
uur, de inloopmorgen, mits de Magneet weer 
geopend mag zijn. Ook dan staan we open 
voor suggesties of ideeën.
Als u de behoefte heeft om iets voor de 
wijkraad te kunnen betekenen, geneer u dan 
niet en neem even contact met ons op. We 
zullen u graag te woord staan.

Op naar een productief jaar!!!!!!!!!!     

groet Henk Siekmans, voorzitter wijkraad 
Wesselerbrink
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Gelukkig Nieuwjaar!
Beste bewoners,

Allereerst wil ik jullie een Gelukkig Nieuwjaar toewensen.
Ik hoop van harte dat we een jaar met meer bewegingsvrijheid tegemoet gaan en we 
elkaar meer kunnen ontmoeten.
Dit zal de leefbaarheid in de verschillende buurten zeker ten goede komen. Voorlopig 
zitten we echter nog wel vast aan de ‘anderhalvemetersamenleving’ en is het dragen van 
mondkapjes nog wel iets wat het ‘straatbeeld’ zal bepalen.
Ondanks de beperkte mogelijkheden wil ik mij dit kalenderjaar ook weer inzetten om 
samen met jullie als bewoners van de Wesselerbrink te werken aan leefbaarheid en 
veiligheid in de verschillende buurten.
Als gezegd zal dit vooreerst nog op gepaste afstand zijn.
Maar u kunt mij natuurlijk wel mailen of bellen over zaken in uw buurt waar u dit jaar wat 
extra aandacht voor wilt. Dit kan heel breed zijn. Ik werk samen met verschillende net-
werkpartners, zoals bv woningcorporaties, politie, wijkbeheerder gemeente, Alifa Welzijn 
(o.a. jongeren – en ouderenwerk) en wijkcoaches.
Dus mail of bel gerust. 

Samen Winter Warm
Onze actie ‘Samen Winter Warm’ is bv. ook begonnen bij  een idee van een bewoner uit 
de wijk. Uiteindelijk uitgegroeid tot een actie met behoorlijke omvang.
In de praktijk bleek helaas dat we ons oorspronkelijk plan, afhalen soep +kerststol op 
verschillende locaties, op het laatste moment (strengere maatregelen) toch weer moes-
ten aanpassen. Maar eens te meer is mij duidelijk geworden hoe belangrijk het is aan-
dacht voor elkaar te hebben. Er waren veel bewoners die een opgave deden voor hun 
buurman of buurvrouw of voor mensen die alleen of eenzaam zijn. Of bewoners die zich 
meldden voor het straatversierpakket om letterlijk wat meer licht in hun buurtje te bren-
gen. Gezien de foto’s die ik hierover ontving is dit aardig gelukt.
Ik hoop dat ons initiatief ‘Samen Winter Warm’ een bijdrage heeft geleverd aan de saam-
horigheid in de buurt en aandacht hebben voor elkaar.

Nieuwe initiatieven
Ik sta open voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid. Dit kan 
zijn voor u in de Brink maar ook breed in de wijk. Vergeet niet dat u hierbij ook financiële 
ondersteuning kunt aanvragen, door een aanvraag te doen via het wijkbudget. Meer 
informatie hierover is terug te vinden op de website van de Wesselerbrink: 
www.wesselerbrink.com 
Ik help u graag op weg, indien u hier hulp bij nodig heeft.

De wijkraad Wesselerbrink heeft het afgelopen jaar ook via dit wijkbudget al veel tot 
stand gebracht. Kijk naar de prachtige tuin die is aangelegd achter wijkcentrum De Mag-
neet en de speeltoestellen die zijn geplaatst. Daarnaast is er letterlijk meer kleur aange-
bracht bij Smiley Wesselerbrink. Maar ook door de afvalbakken in de wijk op te pimpen.
Goed voorbeeld doet volgen. Dus ik zou zeggen: kom maar op met uw ideeën. 

Graag tot ziens in de Wesselerbrink!

Bertus Siemerink, netwerkcoach SVEN
Mail: bsiemerink@incluzio.nl  
Tel. 06 154 37 184

Gestript...

Eeuwig zonde, na 41 jaar verdwijnt de speel-
tuin uit de Posten. Als bewoner, bijna vanaf het 
begin, is Nanna altijd nauw betrokken geweest 
bij het wel en wee van ‘t Polböske. Goede tijden, 
slechte tijden, ze hebben van alles gehad, maar 
elke keer was er weer victorie. Ze kwamen er 
weer uit met zijn allen. Altijd met dank aan de 
vele vrijwilligers... tot aan december 2020... nu 
heeft de SES, samen met de gemeente ze in de 
tang, een striptang... 
Ze hebben gestreden tot het eind en moesten 
het opgeven. Ondanks alles met een licht tevre-
den, berustend gevoel omdat beloofd werd dat 
het gehele stuk grond terug zou worden gege-
ven aan de natuur, het Wesselerbrinkpark... 
Zuur blijft het, maar het doel heiligt in dit geval 
de, niet zo sociale dwingende, middelen. Terug 
naar de natuur, dat dacht men, laten we zeggen 
dat was beloofd... wat horen we in de wandel-
gangen...?? Het Polböske wordt gestript... uitge-
kleed en opnieuw opgetrokken... voor een, nog 
geheim gehouden, vereniging. ECHT WAAR? Je 
gelooft het toch niet... waarom iedereen eruit 
omdat het gebouw slecht is en gerenoveerd 
moet worden waar geen geld voor is en nu gaat 
men strippen... 
Of... misschien toch terug naar de natuur? Strip-
pen en uitkleden...? Nanna zal Nanna niet zijn 
als ze dan onmiddellijk haar woorden terug 
neemt. Zou het echt een NATUuRlijke toerISTEN 
vereniging zijn. Het zou zo maar kunnen, maar 
dan wel graag een dichte schutting eromheen 
zonder PEEPgaatjes. Wij heten u van harte wel-
kom in Zuid, ga uw gang, strip ze!

Nanna 

 

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! 

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.

Actie ‘Samen Winter Warm’ ook bij 
de Posten
Op donderdag 17 december vond 
in de Wesselerbrink de actie Samen 
Winter Warm plaats. Bewoners kre-
gen een tas met een kerststol en 
een puzzel thuisbezorgd. Eigenlijk 
zouden er bijeenkomsten zijn waar 
mensen de spullen zelf op konden 
halen, maar vanwege de nieuwe 
strengere coronamaatregelen moest 
dat worden aangepast. Om de actie 
te promoten en uit te leggen zijn er 
in heel de wijk boekjes uitgedeeld. 
Bertus Siemerink, netwerkcoach 
bij SVEN: “In de boekjes staat ook 
informatie over de mogelijkheden 
om met elkaar in contact te blijven. 
Het gaat er bij deze actie tenslotte 
om dat buurtbewoners ondanks de 
coronacrisis met elkaar verbonden 
blijven. We hebben de boekjes bij 
iedereen bezorgd ook als ze een 
Nee-Nee-sticker hadden. Onze war-
me boodschap is tenslotte voor ie-
dereen!”

Ook de bewoners van wooncomplex 
Het Veldhof in Stroinkslanden had-
den een boekje in de bus gekregen. 
Zij waren echter niet in de gelegen-
heid om zelf langs te komen. Be-
woner Nico Dassen trok daarom de 
stoute schoenen aan en vroeg Je-
roen Wams om hulp. Jeroen: “Ik ben 
Netwerkcoach bij SVEN. Ik vond het 
een leuk idee, maar wilde het dan 
ook voor de Posten doen. We zijn 
gaan overleggen. We hebben van 
onze partners wat extra geld gekre-
gen. Daarmee hebben we voor elke 
bewoner van de Posten een kerst-
stol kunnen kopen. Dat waren 330 
kerststollen! Door de huidige coro-
namaatregelen kunnen we ze niet 
persoonlijk bezorgen en een praatje 
maken. Vrijwilligers zullen de stol-
len voor ons bij de bewoners bren-
gen. Zo hebben ze toch een lekkere 
Kerst.”
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P r i k k e l p r o a t

De column van Gewoon Plien vindt u deze maand op pagina 13

Enkele bewoners van de Wesselerbrink zijn blij met hun WinterWarm tas.
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We zijn goed bezig

RIBW Enschede Zuid Diefstal giftenbox 
Kerststal de Wesseler

Een ervaringsverhaal van een winkelier in coronatijd

Ingezonden brieven
Wat doe je als inwoners zich onveilig voelen? 
En hoe verlaag je sociale onrust in de wijk? In 
de Hanenberglanden en Lintveldebrink wordt 
veel onrust ervaren door overlast van kamerver-
huur, afval op straat, het dealen van drugs en 
verpaupering. Inwoners, de politie en gemeente 
Enschede slaan daarom de handen inéén om 
samen weer wat moois te maken van beide buur-
ten. En dat heeft al resultaat!

De overlast heeft veel invloed op de inwoners. 
Nihat Kosk, wijkagent van Stroinkslanden gaat 

daarom veel in gesprek met inwoners en de ge-
meente. Hij vertelt: “We gaan met politieteam 
Zuid regelmatig de wijk in om te surveilleren. 
Zo blijven we op de hoogte van wat er speelt en 
kunnen we veroorzakers van overlast aanspre-
ken.” Nihat organiseert ook een wekelijks inloop-
spreekuur voor de bewoners. “Ik vind het contact 
met inwoners heel waardevol en maak er graag 
tijd voor vrij”, licht Nihat toe. 

Nihat ziet al wel vooruitgang in de Hanenberglan-
den en Lintveldebrink. “We hebben oog voor de 

jongeren in de wijk. Er is veel behoefte om buiten 
te hangen. We organiseren daarom in samen-
werking met Alifa activiteiten om een alternatief 
te bieden”, licht Nihat toe. En in samenwerking 
met de gemeente is er een stop gezet op de ka-
merverhuur in de Hanenberglanden. “Het liep de 
spuigaten uit”, vertelt Nihat. “Er worden op veel 
plekken woningen en kamers verhuurd en dat 
zorgt voor overlast onder de inwoners. De situ-
atie is al verbeterd, maar we blijven de komende 
tijd inzetten op verdere verbetering”, licht Nihat 
toe. 

De gemeente en politie stimuleren ook inwoners 
om te investeren in de wijk. Zo ontstaan er ver-
schillende bewonersinitiatieven. Kitty Wolsink is 
inwoner van flat Lintveldebrink en organiseerde 
samen met buren een borrel, rekening houdend 
met de coronamaatregelen. “Het doel was om 
elkaar te leren kennen. We willen graag samen 
een groep vormen.” En dat was een succes. Er 
was een goede opkomst. “Ik herken nu ook buren 
van andere verdiepingen”, vertelt Kitty enthousi-
ast. “We hebben een gezamenlijke kerstboom 
gekocht. Iedereen doneerde een kleine bijdrage. 
De boom was van ons allemaal. Als één persoon 
iets neerzet dan werd het eerder vaak kapot ge-
maakt.”

Wat kunnen inwoners nog meer doen? Nihat 
geeft advies: “Veiligheid doe je echt samen. Zorg 
dat je weet wie je buren zijn. Heb contact met 
elkaar, zeker nu tijdens de coronacrisis. Start bij-
voorbeeld met elkaar een app-groepje. En zie je 
gekke dingen? Meld het aan de politie.” Kitty is 
het hier helemaal mee eens. “Je hoeft de deur 
niet bij elkaar plat te lopen, maar je weet elkaar 
dan wel te vinden als het nodig is”, vult ze aan.

Net als veel winkels is de Bruna in winkelcentrum 
Enschede Zuid vanwege de lockdown gesloten. 
Eigenaar Robert: “Maar we zijn niet bij de pakken 
neer gaan zitten. We zijn hier iedere dag om onze 
klanten voor zover het wél kan te helpen. We zijn 
ook druk bezig om de winkel op orde te brengen. 
Eigenlijk maak ik nu nog langere dagen dan nor-
maal. Normaal ben ik ’s avonds rond 19.00 uur 
wel thuis. Nu is dat vaak pas rond 22.00 uur. We 
bereiken nu lang niet zoveel als normaal, maar 
we zijn wel goed bezig.”

Robert en zijn vrouw Jeanisa runnen al jaren sa-
men de Bruna in winkelcentrum Zuid. In 2019 zijn 
ze verkozen tot meest klantvriendelijke winkel 
van het winkelcentrum. Ook in deze tijd proberen 
ze hun klanten toch zo goed mogelijk te helpen. 
De deur is dicht, maar er is wel een loket inclusief 
kuchscherm gemaakt. Robert: “We zijn als winkel 
gesloten. Er wordt regelmatig gehandhaafd en we 
willen natuurlijk geen hoge boete. We blijven als 
DHL-pakketpunt open. Inleveren en afhalen van 
pakketjes kan gewoon. Op Oudjaarsdag werden 
er zelfs 230 pakjes verwerkt!”
Ook het ING-servicepunt in de winkel blijft open, 
echter alleen voor noodzakelijke handelingen. 
Klanten die noodzakelijke bankzaken willen rege-
len worden binnen gelaten.

Robert en Jeanisa willen er nog altijd zijn voor hun 

klanten. “We willen gewoon bezig zijn, want van 
thuiszitten worden we ook niet beter. We zijn heel 
druk. We halen nu alleen nog geen 5 tot 10% van 
wat we normaal omzetten. Financiële hulp van de 
overheid is er wel, maar komt niet in de buurt van 
wat echt nodig is. We hebben het het afgelopen 
jaar te goed gedaan om voor ‘tegemoetkoming 
vaste laste’ in aanmerking te komen. Op zich een 
compliment, maar nu wel frustrerend. Maar we 
geven niet op. We zorgen dat onze winkel klaar 
is voor de start als we weer open mogen en we 
blijven onze klanten helpen, al is het op afstand.”   

Website
Sinds de lockdown heeft Bruna Enschede Zuid 
een eigen website waar men bestellingen op kan 
plaatsen. Robert: “Het opzetten van de website 
ging met vallen en opstaan, maar inmiddels gaat 
het goed en blijven we verbeteren. Wij bezorgen 
de bestellingen in Enschede Zuid gratis bij de 
klant thuis. We hebben flyers gemaakt met daar-
op ons telefoonnummer. Die hebben we in de wijk 
huis-aan-huis verspreid. Als mensen ons bellen 
met een bestelling, wordt het vaak dezelfde dag 
nog thuisbezorgd.” 

Kijk voor meer informatie of om te bestellen op 
www.brunaenschedezuid.nl of bel/WhatsApp met 
053 - 477 66 27.

Mijn naam is Theo Broeders en ik woon in de Broek-
heurneborch. Als bewoner van de Broekheurne-
borch is mij gevraagd om als afgevaardigde van de 
bewoners van Livio deel te nemen aan de geplan-
de vergaderingen van de RIBW. Ik wil graag even 
terugkijken op hoe de afgelopen 12 maanden zijn 
verlopen sinds de komst van de RIBW. Ik zal ook 
het en ander toelichten.

Allereerst wil ik vertellen dat weinig overlast is ge-
weest van de bewoners van de voormalige U-bouw. 
Voordat het bericht in 2018 kwam dat de woningen 
van de voormalige U-bouw verhuurd zouden wor-
den aan de RIBW, had Livio al besloten dat de lo-
catie U-bouw niet meer voldeed aan de eisen van 
de huidige tijd en daarom de huur bij de woning-
vereniging Domijn op wilde zeggen. Door deze stap 
van Livio zouden op korte termijn de toenmalige be-
woners dus moeten verhuizen. Domijn zou dan in 
principe de woningen kunnen verhuren aan mensen 
die een woning zoeken. Gelukkig heeft de RIBW in-
gehaakt om de leegstaande woningen te verhuren 
aan mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en 

die dus begeleiding nodig hebben. 
Mijns inziens mogen we blij zijn dat de RIBW nu 
gebruik maakt van de U-bouw. Want doordat daar 
onder begeleiding wordt gewoond, kunnen we als 
er calamiteiten zijn ons vervoegen bij het kantoor 
van de RIBW. Dat zou een stuk moeilijker zijn bij 
verhuur aan zelfstandige bewoners. Want als die 
bijvoorbeeld overlast zouden veroorzaken? Waar 
zouden we dan moeten aankloppen? 
Bewoners van de Broekheurneborch en wijkbewo-
ners die destijds hevig protesteerden, moeten mijns 
inziens toegeven dat hoe de situatie nu is, het het 
beste is. 

Tot slot
Op de vergadering van 7 september 2020 hebben 
we enkele problemen besproken, die op korte ter-
mijn zullen worden opgelost. Er komen extra came-
ra’s en de wijkagent houdt regelmatig de omgeving 
in de gaten.

Hoogachtend,
Theo Broeders

In deze donkere trieste dagen is de kerst-
stal voor veel mensen een rustpunt en 
een plek om tot bezinning te komen. Door 
corona leek dit wel het middelpunt van de 
wijk, want de kerststal kreeg dit jaar nog 
meer bezoekers dan andere jaren. Dit is 
natuurlijk heel erg mooi. Helaas is er bij de 
kerststal ook iets vervelends gebeurt. Op 
tweede kerstdag is namelijk de giftenbox 
van de muur af gebroken. Dit zorgt na-
tuurlijk voor flinke schade. Gelukkig is de 
giftenbox in de tussentijd al wel een keer 
geleegd, waardoor niet alles verloren is 
gegaan. Maar ondanks dat willen wij alle 
mensen uiteraard bedanken die een gift 
gedaan hebben. Mede hierdoor kunnen wij 
volgend jaar weer de kerststal opzetten en 
uitbreiden. Met dank aan de wijkbudgetten!

Met vriendelijke groet, vrijwilligers Chris, 
Fenny, Job en Ineke

Veiligheid maak je samen

Het is belangrijk dat Enschede veilig en 
leefbaar is voor iedereen die er woont. 
Vanuit Handhaving zijn Peter Koetsier, 
Raimond Driesen en Bram van Bakel 
regelmatig in stadsdeel Zuid te zien. Zij 
stellen zich graag aan u voor.

“Wij houden toezicht in de Zuidwijken 
en zijn als het ware de ogen en oren 
in Stroinkslanden, Wesselerbrink en 
Helmerhoek’. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan toezien op afvaldump, parkeer- en 
hondenoverlast. Maar in deze tijd zien 
wij ook toe op het naleven van de coro-
na-maatregelen. In ons werk als hand-
haver werken wij nauw samen met on-
der andere de wijk- en jeugdagenten, 
stadsdeelbeheer en stadsdeelmanage-
ment Zuid. Ook maken wij graag een 

praatje met u als inwoner om te horen 
wat er leeft en speelt in de wijk”.

Als inwoner kunt u overlast van o.a. af-
valdump, parkeer- en hondenoverlast 
melden: via het contactformulier op de 
site van de gemeente Enschede; of via 
het algemene telefoonnummer: 053 - 
481 76 00.

Wanneer u een melding doet en graag 
een terugkoppeling ontvangt, dan ver-
zoeken wij u vriendelijk om uw naam 
en contactgegevens achter te laten. Er 
gebeurt vaak veel achter de schermen 
en graag willen wij dit dan ook met u als 
inwoner delen.

Tot ziens in stadsdeel Zuid! 
Peter, Raimond en Bram

Handhavers in Zuid: even voorstellenWat is er de afgelopen periode 
gebeurd in Zuid?
Wat professionals en inwoners 
doen is niet altijd zichtbaar. Daar-
om laten we graag zien wat er 
binnen het thema leefbaarheid 
en veiligheid in Zuid allemaal ge-
beurt.

De afgelopen maanden hebben 
zich in stadsdeel Zuid meerde-
re incidenten voorgedaan en is 
er sprake van een stijging van 
(jeugd)overlast. Denk hierbij aan 
lawaai, vernielingen, intimidatie 
en afsteken van vuurwerk. Poli-
tie, Handhaving, Alifa, Sportaal 
en de gemeente werken nauw 
met elkaar samen om overlast 
tegen te gaan en zo mogelijk ook 
overlast te voorkomen.

Hotspots
Naast de dagelijkse routes die 
de politie en handhavers doen 
in stadsdeel Zuid, zijn er ook ge-
richte acties uitgevoerd. Mede op 
basis van meldingen van inwo-
ners zijn er een aantal plekken in 
Zuid in kaart gebracht waar meer 
dan gemiddeld overlast wordt er-
varen, de zogenaamde hotspots. 
Juist die plekken zijn bij een ge-
richte actie vanuit verschillende 

kanten benaderd door politie en 
handhaving; er zijn namen geno-
teerd en vervolgens een aantal 
huisbezoeken afgelegd.

Ook heeft stadsdeel Zuid de af-
gelopen maanden gebruik ge-
maakt van de inzet van beveili-
gingsbedrijf SA-INT Safety. Op 
deze wijze hebben we ingezet op 
extra toezicht in de Zuidwijken.

Activiteiten
Daarnaast proberen wij samen 
ook zoveel mogelijk overlast te 
voorkomen. Zo hebben Alifa en 
Sportaal extra instuiven in En-
schede Zuid georganiseerd om 
de jongeren die daar behoefte 
aan hebben extra activiteiten 
aan te bieden. Ook is er weke-
lijks divers aanbod voor kinde-
ren en jeugd online, waaronder 
bijvoorbeeld beweegactiviteiten, 
chatten (om je verhaal kwijt te 
kunnen) of een pubquiz. Ook zijn 
de jongerenwerkers dagelijks op 
straat in de wijken te vinden.

Samen streven we naar een vei-
lig en prettig leefklimaat in En-
schede Zuid.
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Brinkpraat

Beste klanten, allereerst de beste wensen voor 
2021 en vanaf februari in ieder geval weer 
meer winkelplezier.

Wij hopen dat u allen goed door de coronatijd bent gekomen tot 
nu toe. Voor de mensen met tegenslag in deze periode in ieder 
geval heel veel sterkte.

De winkeliers hopen u zo spoedig mogelijk weer te ontvangen in 
een geopend overdekt winkelcentrum met 65 winkels onder een 
dak en gratis parkeren.

Er zijn veel winkels waar u via diverse kanalen artikelen kunt 
bestellen en laten bezorgen of afhalen.

Volg ons opGratis parkeren

Een toekomstbestendige winkelomgeving

Na de nominatie van het winkelcentrum volgde een spannen-

de tijd waarin onder andere de juryleden het winkelcentrum 

bezochten en de marketingstrategie onder de loep namen. 

“Wat onze aanpak bijzonder maakt? Met meer dan 50 eigena-

ren en ruim 70 winkeliers hebben we één visie geformuleerd,” 

vertelt Ellen Zwaving, communicatiemedewerker bij bureau 

Raakkracht. “We hebben ingezet op de versterking van de 

sociale meerwaarde van het winkelcentrum. En daarmee 

duurzame verbindingen weten te leggen tussen betrokkenen 

in de wijk. We geloven namelijk dat als we de handen ineen 

slaan, er de mooiste dingen ontstaan. Samen met onderne-

mers, bewoners én partijen uit de wijk zorgen we samen voor 

een fi jne wijk.” “En de cijfers liegen niet,” vult Johan Haringsma, 

voorzitter CVve van winkelcentrum Enschede Zuid, aan. “We 

meten continu bezoekersaantallen, kasaanslagen en regelma-

tig klantwaarderingen. Zo evalueren we onze acties en stellen, 

indien nodig de strategie bij.

Samen maken we Zuid, ook ten tijde van corona

Winkelcentrum Zuid, zoals het gebied in de volksmond wordt 

genoemd, heeft na de verbouwing en heropening van vorig 

jaar ingezet op noaberschap. Onder de noemer van ‘Samen 

maken we Zuid’ gaat het niet meer alleen om verkooppunten 

maar gaat het juist om het sociale aspect. Een verschuiving 

van winkelcentrum naar ontmoetingsplek. “Verbinding met de 

wijk staat dus bij ons voorop. Met corona was dit een uitdaging, 

want hoe zorg je voor verbinding, zonder fysiek bij elkaar te 

kunnen komen? Zonder elkaar daadwerkelijk te ontmoeten? 

In plaats van bij de pakken neer te zitten, hebben we gekeken 

naar: wat kan nog wél? Hieruit zijn de mooiste acties en ini-

tiatieven ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de liefdespost, de 

tassenactie, het uitdelen van gratis ijsjes aan de thuisblijvers 

op Zuid en de Noaberdag wensactie,” aldus Zwaving. De acties 

zijn terug te lezen op de website: www.wcenschedezuid.nl.

De toekomst van Zuid

“Ondanks dat we niet de ultieme hoofdprijs in de wacht heb-

ben gesleept, zijn we blij met de erkenning voor onze eff ec-

tieve marketinginspanningen”, zegt Zwaving. “We hebben on-

danks corona veel in de stokken weten te zetten. We kunnen 

niet wachten tot corona voorbij is, want we hebben veel mooie 

plannen op de plank liggen. Ook gaan we natuurlijk verder met 

het leggen van duurzame verbindingen in de wijk. Want we 

zien nog heel veel mooie kansen. Samen maken we Zuid!”

Op vrijdag 27 november werd via een online bijeenkomst de uitslag van de NRW 

Marketing Award bekendgemaakt. Helaas mocht Winkelcentrum Enschede Zuid 

de hoofdprijs niet in ontvangst nemen, maar trots zijn we wel op Zuid!

Trots op

Zuid!

   Iedereen de beste wensen, veel sterkte en tot gauw! 
Namens al onze winkeliers:
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In september 2021 vindt Duchenne Heroes 
plaats: dé offroad uitdaging van 2021! Door deze 
sponsorfietstocht te rijden zamelen de deelne-
mers geld in om onderzoek mogelijk te maken 
naar medicijnen en oplossingen voor kinderen 
met de ziekte van Duchenne. Twee bevriende 
inwoners van Enschede Zuid, Matthijs Heutman 
en Ralph Gort, gaan volgend jaar september als 
team ‘De Noabers’ meefietsen. In aanloop naar 
de sponsortocht kunt u elke maand een update 
lezen over hun voorbereidingen, beweegredenen 
en acties om geld in te zamelen.

Matthijs: “Even voorstellen, mijn naam is Matthijs 
Heutman. Ik ben 41 jaar oud en vader van twee 
gezonde kinderen. In mijn vriendenkring kom ik 
echter kinderen tegen die de ziekte van Duchen-
ne hebben. Het doet me pijn om het gevecht van 
die kinderen en hun ouders te zien. Ik wil me 
daarom graag inzetten om deze ziekte de wereld 
uit te helpen. Daarom ga ik in september 2021 
samen met Ralph Gort meedoen aan Duchenne 
Heroes.”
Ralph: “Mijn naam is Ralph Gort en ik ben 23 jaar 
oud. Dankzij Matthijs ben ik enthousiast gewor-
den om te gaan Mountainbiken. Matthijs vertelde 
mij over het Duchenne Heroesproject en samen 
hebben we besloten om in 2021 mee te doen.”

Wat is de ziekte van Duchenne? 
Duchenne is een progressieve spierziekte die 
voornamelijk bij jongens voorkomt en tot op heden 
helaas nog steeds dodelijk is. Door het ontbreken 
van een eiwit in het DNA worden de spieren bij 
deze jongens niet sterk genoeg opgebouwd. De 

jongens verliezen door de jaren heen ook steeds 
meer kracht en spierweefsel. De meeste patiën-
ten zijn al vanaf hun 10e levensjaar afhankelijk 
van een rolstoel. Doordat uiteindelijk de longen 
en hartspier ook worden aangetast is deze ziekte 
helaas nog dodelijk.

De Sponsortocht
Matthijs: “Wij gaan ons in september wagen aan 
een tocht van 700 kilometer van Frankrijk naar 
Vaals over onverharde wegen om geld in te za-
melen voor onderzoek naar Duchenne.
Om geld in te zamelen zullen wij de nodige acties 
gaan organiseren. Ook komt er bijvoorbeeld nog 
een actie in samenwerking met lokale bierbrou-
werij Eanske.” 
Ralph: “De eerste actie is op dinsdag 16 februari. 
We gaan dan een dag lang pizza’s bezorgen voor 
Pizzeria La Riviera. De bezorgkosten mogen wij 
dan doneren aan Duchenne Heroes.”

Kijk voor meer informatie of om te doneren op: 
www.duchenneheroes.nl/de-noabers of gebruik 
de QR-code: 

Afgelopen maanden kon u in deze krant regel-
matig lezen over acties om rond de feestdagen 
iets leuks/liefs/lekkers voor een ander te doen. 
Vaak ging het daarbij om ouderen, mensen die 
eenzaam zijn of bijvoorbeeld om mensen die wei-
nig te besteden hebben. Ook in Enschede Zuid 
is men actief geweest om pakketten, lichtpunt-
jes, schoenendozen en boodschappentassen uit 
te delen. Ook werden er bijvoorbeeld ramen be-
schilderd. Hieronder vindt u een impressie.

M-Pact riep tijdens hun “Hart onder de Riem” 
kersteditie mensen in heel Enschede op om zelf 
kerstpresentjes te maken om diverse mensen iets 
leuks te kunnen geven. In totaal zijn er ruim 1185 
zelfgemaakte kerstcadeautjes uitgedeeld. M-Pact 
heeft uiteindelijk in samenwerking met andere 
partijen, waaronder “Secret Santagram” ruim 707 

pakketten, uitgedeeld waarvan 270 in Enschede 
Zuid.

Stichting Present riep onder andere mensen 
op om een lichtpuntje te brengen bij een stads-
genoot die wel een beetje licht of aandacht kon 
gebruiken. Ruim 60 mensen zijn hiervoor op pad 
gegaan. Het was een groot succes! 

Een lichtbrenger: ‘’Het was een gezellige ontmoe-
ting met de ontvanger van mijn lichtpuntje. We 
hebben over alles gepraat. Ik ga haar les geven 
op haar iPad. Die had ze nog niet zo lang en ze 
kon wel wat uitleg gebruiken. Ze is een sympa-
thieke vrouw. Ze ziet weinig familieleden maar 
geeft aan dat ze zicht wel redt met de hulpverle-
ning en dat ze blij is met de mensen die er wel zijn 
voor haar. Al met al was het een zeer geslaagde 

missie.’’
Een andere lichtbrenger: ‘’Afgelopen zaterdag 
had ik mijn eerste ‘lichtpuntjesontmoeting’. Het 
was erg leuk! Super lieve en aardige mevrouw. 
Ze was blij met het presentje, maar het ging haar 
toch meer om het bezoekje. Volgende week zon-
dagmiddag ga ik weer. De zondagen zijn lang 
voor haar. Ze vroeg of ik de volgende keer ook 
binnen wil komen. Daar is genoeg ruimte voor, 
dus dan doen we samen even een kopje koffie/
thee :). ‘’

Helpt, haakt, knutselt, kookt of kletst u in decem-
ber 2021 ook weer mee?

Kijk voor meer informatie of hoe u mee kunt doen 
op: www.m-pact.nl of www.presentenschede.nl

Sinds mei staat er aan de Bergvennen-
hoek op de Helmerhoek een heuse mi-
nibieb. Een rood kastje met een rieten 
dak en vol met boeken. Misschien heeft 
u hem al eens gezien?
Maar ook in Stroinkslanden en Wesse-
lerbrink is tegenwoordig een minibieb te 
vinden. Tijd voor uw redactie om eens 
aandacht te besteden aan dit nieuwe fe-
nomeen. Want zeker in deze rare coro-
natijd waarin bijna alles gesloten is, kan 
een minibieb uitkomst bieden.

Wat is een minibieb?
Judith, beheerder van minibieb Berg-
vennenhoek: “Het idee van de minibieb 
ontstond bij gebrek aan een mooi boek 
in tijden van verveling. Ik miste het lezen 
nu de bibliotheken dicht waren en had al 
eens gehoord van een minibieb. Dit was 
echt een supergoed idee! Het principe 
van de minibieb is dat je een boek ruilt, 
leent of toevoegt. Het lenen van de boe-
ken is geheel gratis en er is voor ieder 
wat wils. Er zijn diverse mensen die al 
voor de opening boeken hadden gedo-
neerd zodat met de opening de minibieb 
goed gevuld was met mooie boeken. 
Op dit moment is de minibieb tot de nok 
toe gevuld met toptitels, op de onderste 
plank vind je de kinderboeken op de bo-

venste plank kunnen de volwassenen 
wat leuks uitzoeken.  
De boeken die je in de minibieb kunt 
vinden zijn netjes en recent, dat is ook 
de voorwaarde bij het ruilen en doneren. 
Oude boeken, kapotte boeken en religi-
euze boeken vind je er niet. Zo houden 
we de minibieb leuk voor iedereen.”

Minibieb in Zuid
Op dit moment zijn er vier minibiebs in 
Enschede Zuid.
Stroinkslanden: Een hoge oude boeken-
kast in het Stroinkshuis. Er staat zelfs 
een leunstoel om vast te beginnen met 
lezen. Alleen te bezoeken tijdens ope-
ningsuren.
Wesselerbrink: Een kast in wijkcentrum 
De Magneet. Alleen te bezoeken tijdens 
openingsuren.
Helmerhoek heeft er zelfs twee!
Bergvennenhoek: een kastje op het 
plein voor Bergvennenhoek 17. De mi-
nibieb is 24 uur per dag open.
De Helmer: Op de eerste verdieping in 
het wijkcentrum staat direct bij de in-
gang een boekenkast. Alleen te bezoe-
ken tijdens openingsuren.

Boeken zijn altijd welkom
De minibieb werkt het beste als mensen 
boeken ruilen. Boeken mogen natuurlijk 
ok gedoneerd worden. Judith: “Wanneer 
u boeken thuis heeft waar u niets meer 
mee doet, dan kunt u deze altijd langs-
brengen. Zijn het grote hoeveelheden? 
Dan kunt u deze neerleggen op het 
bankje in de voortuin van Bergvennen-
hoek 17. Hiervoor bedanken wij u alvast 
hartelijk!”

Meer informatie over de minibieb vindt u 
op www.minibieb.nl. Vind u het leuk om 
te volgen hoe het met de minibieb Berg-
vennenhoek gaat of wilt u weten welke 
activiteiten die minibieb organiseert? 
Volg dan de facebookpagina www.fa-
cebook.com/minibiebenschede en like 
deze!

‘t Helmgras blijft tot nader bericht ge-
sloten voor publiek. Wat niet wil zeg-
gen dat de deelnemers stil zitten. Er 
wordt hard gewerkt aan een nieuwe 
voorraad open-haard-hout. Alle niet 
verkochte planten in een pot zijn bin-

nen gezet. En er wordt druk gestekt. 
Een hoopvolle bezigheid. Gericht op 
het komende jaar.
Ondanks dat ‘t Helmgras gesloten 
is voor bezoekers is de Maria kapel 
wel toegankelijk. En die wordt druk 
bezocht. Het Maria kapelletje aan de 
Rondemaat staat er sinds 2017. Het 
was een wens van de eerste deel-
nemers van ‘t Helmgras. Veel deel-
nemers zijn alleen en om hen niet te 
vergeten is het kapelletje gebouwd. 
In het kapelletje is de mogelijkheid 
om een kaarsje aan te steken en is 
er mogelijkheid voor bezinning.

‘t Helmgras: hoopvol voor 2021 Duchenne Heroes

Kerst vierden we toch een beetje samen
Minibiebs in Enschede Zuid

 

De nieuwe ALDI 
is geopend
Welkom in 
ons winkelcentrum!

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Per direct te huur: enkele winkelunits

(074) 250 32 22

info@euverman.eu
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“Mijn man is al 155 dagen niet thuis 
geweest. Er loopt een rechtszaak, 
dus ik kan niet precies zeggen wat 
er is gebeurd. Hij heeft in ieder geval 
ernstige hersenschade opgelopen in 
januari. Heel veel herinneringen zijn 
weg. Op sommige dagen dat ik hem 
bezoek is alles voor hem ontzettend 
wazig. Dan weet hij niet eens meer 
wie ik ben. Hij weet mijn naam dan 
nog, maar de herinneringen die we 
samen hebben zijn niet zoals ze echt 
zijn. Of de details haalt hij door el-
kaar. Hij is er vaak 100% van over-
tuigd dat hij het bij het 
rechte eind heeft. Je 
kan hem niet corrige-
ren. Hij is heel stand-
vastig als het om zijn 
geheugen gaat. Daar-
om voel ik me nu alsof 
we in twee verschil-
lende werelden leven. 

Ik zoek de plek waar onze werelden 
elkaar kunnen ontmoeten en weer 
1 kunnen worden. Gisteren herken-
de hij onze trouwring, hoewel ik ‘m 
om mijn nek aan een ketting draag. 
Dat deed me erg goed. Het was een 
moment waarin onze realiteit samen 
kwam. Het is zaterdag onze 45ste 
trouwdag. Ik hoop dat we die zo nor-
maal mogelijk kunnen vieren. Ik ga 
een lekker maaltje voor hem koken 
en hopelijk smaakt het hem. En mis-
schien kunnen we dezelfde herinne-
ringen delen. Ik weet niet of ik daar 

genoeg aan heb, maar 
het moet maar zo. 
Het moet genoeg zijn. 
Want hij gaat nergens 
heen. En ik ook niet. 
We moeten samen 
verder.” 

Maria, bekend bij Alifa 

Column: Wijkverhalen

Om op Ontmoetingspark Enschede Zuid alles in goede banen te leiden, zijn 
meerdere mensen nodig. We hebben u al eens kennis laten maken met bij-
voorbeeld Ontmoetingsclustermanager Martijn Koop en vrijwilliger Erik. Deze 
maand willen we u graag meer vertellen over een van de begeleiders bij 
Thuis@: Cherelle Rosberg.

Cherelle: “Ik loop vier middagen per week stage bij Thuis@. Ik volg op dit mo-
ment de MBO-opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 met als 
richting ‘specifieke doelgroepen’. Ik ben altijd kapster geweest, maar ergens 
had ik een passie om met kinderen te werken. Toen ik 19 was, heb ik bijvoor-
beeld een jaar in Spanje gewerkt bij de miniclub van een hotel. Elke dag zor-
gen dat een groep van 15-20 kinderen een bijzondere tijd hadden. Dat vond 
ik heel leuk. Ik krijg zelfs nu nog wel eens mailtjes van ouders om te vragen 
hoe het met me gaat en of ik weer de miniclub kom doen. Toen ik door om-
standigheden niet meer als kapster kon werken, ben ik me gaan omscholen. 
Ik vond het wel spannend om weer te gaan studeren. Je hoort steeds dat dat 
lastig is als je wat ouder bent. Maar daar heb ik gelukkig geen last van. Het 
gaat misschien zelfs wel makkelijker.”

Vertrouwenspersoon
Cherelle vertelt verder: “Ik ben heel gek met de kinderen hier. Ik word door de 
kinderen ook wel gezien als een soort vertrouwenspersoon. Ik raak niet snel 
ik paniek en dat vinden de kinderen fijn. Toen ik hier vorig jaar februari begon, 
heb ik de eerste maanden wel een beetje de kat uit de boom gekeken. Ik deed 
mee met spelletjes, liet dingen gewoon begaan zonder gelijk boven de regels 
te zitten. Deze kinderen hebben door wat ze hebben meegemaakt vaak moei-
te om mensen te vertrouwen. Dat moet je echt bij ze winnen. Na verloop van 
tijd, toen ze me beter kenden, kwamen ze wel. Nu komen kinderen als ze ’s 
middags binnenkomen juist naar me toe om te vertellen wat er op school of 
thuis is gebeurd. Ik vind het bijzonder om te zien dat ze het vertrouwen weer 
terugvinden.”

Werkzaamheden
De begeleiders bij Thuis@ beginnen een half uur voor de kinderen binnen 
komen met het verdelen van de taken voor die dag. Cherelle: “De één gaat de 
spelletjes doen, een ander regelt het fruit. Weer een ander doet de aanwezig-
heidscheck of gaat bijvoorbeeld het diner koken.”  

Coronacrisis
Tijdens de huidige lockdown mogen de activiteiten van Thuis@ doorgaan. 
De kinderen bij Thuis@ hebben de zorg, die ze daar krijgen juist nodig om 
door deze crisis heen te komen. Cherelle: “We houden ons natuurlijk aan de 
regels, maar afstand houden met en van kinderen blijft lastig. Sommige kin-
deren komen juist hier voor een knuffel.”

Doel/droom
Cherelle: “Ik vind het belangrijk om de kinderen bij Thuis@ een fijne tijd te ge-
ven. Om gewoon gezellige dingen te doen. Als ik verder ben in mijn opleiding 
hoop ik echt de rol van vertrouwenspersoon aan te kunnen nemen. Meer dan 
ik nu doe. Ik merk bijvoorbeeld dat kinderen vaak zo veel begeleiders hebben, 
dat ze niet weten bij wie ze hulp kunnen vragen. Vaak weten de begeleiders 
ook niet van elkaars bestaan af. Laatst sprak ik hier een jongen, die me in 
vertrouwen iets vertelde. Toen ik daarover contact zocht met school, bleek 
dat die al actie ondernam, maar zonder de jongen daarin te betrekken. Ik heb 
daarin wat kunnen bemiddelen. 
Eigenlijk is dat niet onze taak. Maar ik wil graag voor de kinderen hier een 
centraal aanspreekpunt zijn. Een luisterend oor dat ook kan helpen.”

Ik ben heel gek met de kinderen hier

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?

De
dankbaarheid

en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

Bij De Posten hebben we volop mogelijkheden 
om aan de slag te gaan. Kijk op onze website 
voor diverse vacatures.

deposten.nl/vacatures
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Zonnebloem Enschede Zuid anno 2021 
We kijken graag vooruit naar 2021. 
Oké, nog even een kleine terugblik 
dan...
Bij het Bouwhuis heeft corona ook 
een aantal onverwachte neveneffec-
ten in de dagbesteding gehad. Zo 
lag de bakkerij nagenoeg stil evenals 
het restaurant en de catering. Onze 
deelnemers en onze vrijwilligers van 
de Zonnebloem werden door de Ro-
tary Enschede Zuid in december ge-
trakteerd op een lekkere kruidcake 
gebakken bij de dagbesteding van 
het Bouwhuis. Zo hadden ze bij de 
dagbesteding een mooie opdracht en 
werden de Zonnebloem deelnemers 
en de vrijwilligers nog eens extra be-
zocht en in het zonnetje gezet. Win 
win win! Alsnog onze hartelijke dank, 
Rotaryclub Zuid. Zo hebben we het 
jaar 2020 dus lekker positief afgeslo-
ten. 

Voor 2021 staat een fusie met afde-
ling Helmerhoek op het programma, 
dan worden we echt helemaal Zonne-
bloem Enschede ZUID. 
 
Ik sprak met Vronie van Ommen, een 
van onze enthousiaste vrijwilligers. 
Ze bezoekt maar liefst 8 deelnemers, 
vroeger zelfs wel 20. Zij is vrijwilliger 
sinds 1993. Heeft in haar werkzame 
leven als kraamverzorgster vele ge-
zinnen bijgestaan en zij is een echte 
doener, heeft niks met computers en 
zij heeft een groot hart voor de mede-
mens. Een klein gebaar en oprechte 
aandacht is haar mantra. De privacy 
is voor haar altijd erg belangrijk, wat 
in een huis besproken wordt is vei-
lig bij haar. Een gouden regel bij alle 
vrijwilligers van de Zonnebloem trou-

wens. Vronie is begonnen als con-
tactpersoon ziekenbezoek bij afdeling 
Stroinkslanden. In 2003 maakte zij 
de eerste fusie mee. Hogeland had 
ongeveer 20 deelnemers, te weinig 
om feestjes voor te organiseren en er 
ontbraken organisatoren. Ze deden 
eigenlijk altijd al mee met de activitei-
ten van Stroinkslanden, die toen zelf 
wel ongeveer 70 deelnemers hadden. 
Beide afdelingen gingen soepel sa-
men en de deelnemers ondervonden 
er alleen maar voordelen van. Vronie 
is inmiddels ook al jubilaris natuur-
lijk maar zij heeft daarvoor nooit een 
beeldje van de Zonnebloem aangeno-
men, ze vond het niet belangrijk om 
te benadrukken dat ze vrijwilliger was. 
Ze deed het vanuit haar hart en ze 
haalde haar energie uit de contacten 
met de mensen. Vorig jaar werd de fu-
sie met afdeling de Wesselerbrink een 
feit, opnieuw ontbrak het aan organi-
satoren. 2020 moest een jubeljaar 
worden, maar helaas gooide corona 
grotendeels roet in het eten. Toch is 
er een goede basis gelegd om door 
te gaan, alternatieven te bedenken en 
lekker enthousiast activiteiten te gaan 
organiseren als het weer kan. De 
groep bestaat nu dus uit Hogeland, 
Stroinkslanden en Wesselerbrink en 
dit jaar sluit afdeling Helmerhoek aan. 
We gaan ze met open armen verwel-
komen in de zomer, hopelijk met een 
feestelijke activiteit natuurlijk. Vronie 
blijft lekker enthousiast haar deelne-
mers bezoeken. Haar wens voor 2021 
is dat alle activiteiten voor de deelne-
mers weer door kunnen gaan. Nu ze 
toch even in het middelpunt staat, wat 
eigenlijk helemaal niet haar ding is, wil 
zij van de gelegenheid gebruik maken 
om de winkeliers van Stroinkslanden 
hartelijk te bedanken voor al hun po-
sitieve bijdragen door de jaren heen. 
Altijd waren zij vriendelijk en behulp-
zaam voor de deelnemers van de 
Zonnebloem.

Wilt u ook donateur, vrijwilliger of 
gast/ deelnemer worden van de Zon-
nebloem Enschede Zuid? Neem con-
tact op met Coby van Os g.a.vanos@
home.nl 0534773091

Desire Jansen, 
Zonnebloem Enschede Zuid

Bloemenboetiek 
Stroinkslanden 
is verhuisd
Van harte gefeliciteerd  
met de nieuwe zaak!

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Per direct te huur: enkele winkelunits

(074) 250 32 22

info@euverman.eu Zilverlijn
Vindt u het leuk om regelmatig een 
praatje te maken aan de telefoon? 
Voor mensen die behoefte hebben 
aan een goed gesprek organiseert 
Alifa Welzijn Senioren de Zilverlijn.
 
Hoe het werkt
Als u zich aanmeldt voor de Zilverlijn 
wordt u 1 of 2 maal per week op een 
door u gekozen tijdstip gebeld door 
onze vrijwilligers. Zij bieden u een 
luisterend oor, een gezellig praatje 
of een goed gesprek. Ook als u vra-
gen heeft kunt u die aan de vrijwil-
liger stellen. Als de vrijwilliger geen 
antwoord op uw vraag kan geven 
dan wordt u doorverwezen naar een 
medewerker van Alifa Welzijn Seni-
oren.
 
De Zilvergroep
Naast de Zilverlijn kunt u de Zilver-
groep bezoeken. De groep bestaat 
uit deelnemers van de Zilverlijn. Zij 
komen eens per maand bij elkaar 
voor een gezellige ochtend in de 

huiskamer van 
het Citypastoraat.
Uiteraard zijn alle 
gesprekken vertrouwelijk en is deel-
name aan de Zilverlijn en de Zilver-
groep kosteloos en vrijblijvend.
 
Aanmelden
Wilt u gebruik maken van de Zilver-
lijn of wilt u vrijwilliger worden en 
vindt u het leuk om een paar keer 
per week te bellen met de deelne-
mers? Meldt u zich dan aan door 
contact met ons op te nemen.
 
Contactpersoon
Naam: Ilse van Heerwaarden
E-mail: i.vanheerwaarden@alifa.nl
Tel. (053) 432 01 22

Alifa Welzijn Senioren
Pathmossingel 200
7513 CM Enschede
Tel. (053) 432 01 22
welzijnsenioren@alifa.nl

Stilzitten is geen optie
Corona zorgt er voor dat je niet meer 
in groepsvorm kan sporten of bewe-
gen. Maar stilzitten is ook geen op-
tie. ‘Door te bewegen voel je je fitter 
en meer ontspannen’ zegt sportre-
gisseur Maaike van Dartel.
Sportaal stimuleert inwoners van 
Enschede om te gaan sporten en 
bewegen. Ook in deze periode zoe-
ken zij naar mogelijkheden om in-
woners van Enschede te helpen om 
in beweging te komen. Samen met 

de Beweegmakelaars van Sportaal 
is het project Maatje Move gestart. 
‘Inwoners van Enschede worden 
gekoppeld aan een sportprofessio-
nal die geheel coronaproof een half 
uur gaat wandelen in de buurt voor 
beweging maar ook voor een soci-
aal praatje, want eenzaamheid ligt in 
deze tijd op de loer.’ vertelt Maaike. 
Wil jij deelnemen aan Maatje Move 
of iemand aanmelden? Ga dan naar 
www.sportaal.nl/maatjemove
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Het is nog altijd stil op de velden en in 
onze kantine. Door de coronamaat-
regelen en de lockdown kunnen en 
mogen we nog weinig. Gelukkig mo-
gen onze junioren bijna allemaal wel 
trainen. Maar de senioren staan al 
sinds maart langs de lijn. Ze zijn bui-
tenspel gezet. Hoog tijd om eens te 
kijken hoe het op die ‘reservebank’ 
gaat.

Sociale contacten
Richard Vulker: “We hebben bij Vic-
toria vier seniorenteams op zondag. 
Ik zit in het derde team. Je zou ons 
een soort vangnet voor oud-spelers 
van het eerste elftal kunnen noe-
men. Omdat we bijna allemaal op 
selectieniveau gevoetbald hebben, 
gaat het bij ons ook nog steeds om 
het voetballen. We willen iets pres-
teren. Maar net zo belangrijk zijn de 
onderlinge contacten. Het sociale 
gebeuren. In het team zitten jongens 
die ik al 30-35 jaar ken. We kennen 

ook elkaars partners en kinderen. 
Normaal zien we elkaar twee keer 
in de week. We kennen elkaar dus 
echt. We missen allemaal ook de 
kleedkamerhumor. 
Maar zelf vind ik het belangrijker 
om even naast een teamlid te gaan 
lopen bij de warming-up om te vra-
gen hoe het met hem gaat, omdat 
we weten dat hij even niet zo goed 
in zijn vel zit. We praten met elkaar 
en dat is nu heel anders. We hebben 
wel een groepsapp waarin we elkaar 
feliciteren, filmpjes rondsturen of 
lekker ouwehoeren, maar dat is niet 
hetzelfde.” 

Victoria 3
Victoria 3 is een team van 21 man. 

Ze trainen normaal gesproken één 
keer per week op woensdagavond. 
De jongste speler is 24. De oudste 
59. Maar gemiddeld ligt de leeftijd 
rond 40 jaar. Richard: “Als we op 
zondag een wedstrijd hebben, be-
ginnen we eerst samen in de kantine 
met koffie. Op het veld worden de 
messen geslepen en daarna drinken 
we gezellig samen een pilsje. Die 
band is ontzettend bijzonder. Ik heb 
laatst mijn zoon nog geprobeerd uit 
te leggen dat dit hele andere vriend-
schappen zijn dan die je bijvoorbeeld 
op school maakt. Dit is blijvend en 
je blijft ook altijd leeftijdsgenoten of 
oud-klasgenoten tegenkomen bij an-
dere teams.”
Het team zet zich ook in voor de 

vereniging. Samen met de zater-
dagteams wordt er twee of drie keer 
per jaar een activiteit georganiseerd, 
zoals het Sportcafé, Bokbiertoernooi 
of Dag van Victoria’28 met o.a. ou-
der-kind wedstrijd en een wedstrijd 
van de E- en F-jeugd tegen de 1e 
selectie. Bovendien doen diverse 
spelers uit het team vrijwilligerswerk 
binnen Victoria’28. Richard: “Dat 
overkomt je toch al snel als jongens 
van de club.”
Richard: “Een verschil met bijvoor-
beeld de zaterdagteams is dat wij na 
een training één biertje drinken en 
dan naar huis gaan. Zij blijven han-
gen. Daar is de 3e helft minstens net 
zo belangrijk als de eerste twee. Wij 
gaan samen bijvoorbeeld naar Düs-
seldorf voor een ijshockeywedstrijd 
of met een grote groep skiën en ma-
ken er dan een weekendje van.”

Victoria zit in mijn bloed
Richard voetbalt al sinds zijn 5e bij 
Victoria. Van zijn 17 tot zijn 36e heeft 
hij in de selectie gespeeld. Hij is trai-
ner geweest, heeft in het bestuur 
gezeten en doet vrijwilligerswerk bij 
de vereniging. Momenteel zit hij in 
een werkgroep om de cultuur binnen 
de vereniging te bewaken én te ver-
beteren. “Victoria is een warm bad 
waar je thuis bent. Hopelijk kunnen 
we dat allemaal snel weer ‘in het 
echt’ ervaren.”

We missen de kleedkamerhumor

Bel (053) 431 23 89   www.vredehof.nl

“Een goed verzorgde
uitvaart waar u met
een goed gevoel
op terug kunt kijken.
Daar staan we voor.”

Pedro Swier

www.fysiotherapiewesselerbrink.nl    053 - 4780470

Welkom in onze moderne praktijk,  gevestigd in het Gezondheidscentrum 
Wesselerbrink aan de Wesselernering 60-4 in Enschede. De praktijk 
beschikt over een moderne en volledig uitgeruste oefenzaal. Ideaal voor 
het volgen van training, ook als vervolg op de reguliere behandeling.
Bel ons voor een afspraak. Graag tot ziens!

Gespecialiseerd in:

Dry Needling 
Echografie
Hart/Vaat/Long Therapie
Kinderfysiotherapie
Manuele Therapie 
Medical Taping
Sportfysiotherapie

Wij wensen je 
een goed en 
gezond 2021!

Namens Univé Oost 
& 

Ontmoetingsclusters  
Enschede

Droom jij ervan om in De 
Grolsch Veste te voetbal-
len? FC Twente, scoren in 
de wijk biedt jou deze unie-
ke kans. Ben jij tussen 11-17 
jaar? Schrijf je dan met jouw 
team in voor de FC Twente 
Cup 20/21. Inschrijven kan 
tot begin februari. 

De FC Twente Cup is een 
uniek project van vier maan-
den en richt zich vooral op 
jongeren die veel op straat 
rondhangen. Kwalificatie 
voor het grote eindtoernooi 
kun je afdwingen door in 
je eigen wijk vier maanden 
maatschappelijk actief te 
zijn in de vorm van buurtbij-
drages, trainingen en oefen-
wedstrijden. Dit doe je na-
tuurlijk niet voor niets, want 
tijdens deze kwalificatie ont-
vang je mooie FC Twente 
prijzen. De ultieme beloning 
is een plek op het eindtoer-
nooi in de Grolsch Veste. 
Dat toernooi zal plaatsvin-
den in juni 2021. 

FC Twente, scoren in de wijk 
probeert creatief te hande-
len in tijden van corona en 
kijkt niet naar onmogelijkhe-
den maar juist naar de mo-
gelijkheden. Jongeren gaan 
momenteel gebukt onder 
een moeilijke tijd en de FC 
Twente Cup biedt ze on-
danks alle beperkingen toch 
de mogelijkheid om samen 
ergens mee bezig te zijn. 
Uiteraard wordt hierbij altijd 
gehandeld vanuit de richtlij-
nen van het RIVM.
Er is deze editie ruimte voor 
20 wijkteams, verspreid over 
de hele regio Twente. Deel-
name aan dit project is gra-
tis. Je kunt je team inschrij-
ven via de website van het 
project: www.fctwentecup.
nl/inschrijving. Inschrijven 
kan tot vrijdag 5 februari. De 
Kick-Off van de FC Twente 
Cup is in de week van 8 fe-
bruari. 
Meer info: mailen naar 
info@fctwentecup.nl of 
bellen met 06-534 31 054.

FC Twente Cup van start in 
februari

Hartenpost Valentijneditie
In het begin van dit nieuwe jaar hebben Stichting Present en Stichting M-pact de 
handen ineen geslagen om een nieuwe Hartenpost-editie neer te zetten. Deze 
keer rondom Valentijnsdag.
Hartenpost is een tekening, kaartje, knutselwerkje of cadeautje dat door de brie-
venbus past en dat je maakt voor eenzame of kwetsbare mensen in Enschede.
Deze editie krijgt echter een kleine twist: Er zit een zogeheten Hartenloterij aan 
vast. De ontvanger van hartenpost kan namelijk ook nog een leuk Hartenpakket 
winnen!

Wilt u ook meehelpen met het maken van Hartenpost voor Valentijn? Stuur dan je 
(zelf)gemaakte post naar:

M-pact hartenpost       of  Stichting Present 
Lonnekerspoorlaan 122  Deurningerstraat 12
7523JM Enschede   7514BH Enschede

Of lever je post in bij een inleverpunt bij één van de deelnemende Jumbo 
supermarkten. De Hartenpost wordt verzameld van 14 januari tot 14 februari.

Albert Heijn  
is vernieuwd 
en vergroot
Gefeliciteerd met  
het prachtige resultaat!

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Per direct te huur: enkele winkelunits

(074) 250 32 22

info@euverman.eu
Wie is de meest inspirerende vrouw 
van Twente?
Welke vrouw inspireerde jou het afgelopen 
jaar? Welke vrouw zette zich in voor de sa-
menleving? Wie was de meest inspirerende 
Twentse vrouw in 2020? SIVE is op zoek 
naar de meest inspirerende vrouw van het 
afgelopen jaar om aan haar de Brigit Sij-
mons SIVE Award 2021 uit te reiken! U kunt 
nu vrouwen nomineren. Een jury bepaalt wie 
van de genomineerden op maandag 8 maart 
2021, tijdens Internationale Vrouwendag, de 
award in ontvangst mag nemen. Nomineren 
kan nog t/m 1 februari 2021.

Nomineren
Iedereen mag vrouwen nomineren. Om de 
Brigit Sijmons SIVE 2021 Award te kunnen 
winnen, moet de nomineerde vrouw voldoen 
aan de onderstaande criteria: 
- Zij is een inspiratiebron in Twente
-  Zij zet zich in voor de samenleving door 

anderen te helpen
- Zij dopt haar eigen boontjes
- Zij is een voorbeeld voor andere vrouwen
-  Zij vindt het belangrijk dat iedereen gelijke 

kansen krijgt en draagt dit ideaal ook uit

Dus, ken jij DE 
vrouw die de 
Brigit Sijmons 
SIVE Award 
verdient? Meld 
haar dan zo 
snel mogelijk 
aan.
Dit kun je doen 
door een kor-
te motivatie 
te schrijven 
waaruit blijkt 
dat zij voldoet 
aan de ge-
stelde criteria. 
Stuur de moti-

vatie samen met een rechten-
vrije foto naar coordinator@
sive.nl. Aanmelden kan tot 
en met 1 februari 2021. Daarna worden de 
vrouwen met de meeste nominaties bekend 
gemaakt.

De Brigit Sijmons SIVE Award
Brigit Sijmons was jarenlang de bevlogen 
voorzitter van SIVE. Ze overleed op 10 no-
vember 2017. Haar kracht was het verbin-
den van mensen. Vol enthousiasme en 
positiviteit heeft ze vele vrouwen weten te 
inspireren. Haar kracht is vandaag de dag 
nog steeds voelbaar. Met de Brigit Sijmons 
SIVE Award wil SIVE vrouwen stimuleren en 
inspireren om hun hart te volgen. Om een 
voorbeeld te zijn voor anderen. Kortom met 
de Brigit Sijmons SIVE Award wil SIVE zowel 
de nalatenschap van Brigit als de inspireren-
de vrouwen van Twente eren. 

Jaarlijks organiseert SIVE Internationale 
vrouwendag voor alle vrouwen in Twente. Dit 
jaar zal dat evenement online plaats vinden. 
Tijdens deze dag wordt ook de Award uitge-
reikt. Dit gebeurt volledig corona-proof. 

Vorige winnaars
In 2020 mocht Sangita Khadka (31 jaar) de 
award in ontvangst nemen. De jury zei over 
haar: “Sangita heeft een warm hart voor min-
derheden, emigranten en natuurlijk voor haar 
geboorteland Nepal. Ze draagt de Nepalese 
cultuur en de positie van de vrouwen daar-
binnen uit door erover te vertellen en te dan-
sen. Ze geeft lezingen over de positie van 
vrouwen en meisjes. Zij heeft dus op jonge 
leeftijd al veel op eigen kracht moeten doen 
en heeft gekozen om haar weg te zoeken 
voor goed onderwijs buiten Nepal. Dat ver-
dient een prijs!” In 2019 kreeg Audry Hoema-
kers de titel meest inspirerende vrouw 2019. 



Januari 2021 pagina 13
W I J K K R A N T  V O O R  D E  W E S S E L E R B R I N K

Brinkpraat
Moeite met bewegen 
of pijnklachten?
De Posten Fysiotherapie heeft alle specialisaties  
in huis om u te helpen.

Onze specialisaties:
Reguliere fysiotherapie
Dry needling
Medical taping
Fysiotherapie aan huis
Geriatrie fysiotherapie
Manuele fysiotherapie
Oedeem fysiotherapie
Seniorenfitness
Hart-, vaat- en longfysiotherapie

Meer 
informatie 
of direct 
een afspraak 
maken? 

Bel naar: 
053 - 4 771 085

Praktijk de Posten Fysiotherapie
De Posten 135 (ingang Noaberbrink) 

7544 LR  Enschede
I: www.depostenfysiotherapie.nl   

E: fysiotherapie@deposten.nl Fysiotherapie

Onze praktijk is 
direct toegankelijk 
voor jong en oud. 

Een verwijzing is 
niet nodig.

ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194.indd   1 01-09-20   11:18

KWALITEIT
SERVICE
EN MAATWERK

WWW.WIKODAKKAPELLEN

Stof tot nadenken.
Op het moment dat een cliënt aan mij vraagt 
“weet jij nog iemand die een mooie jas nodig 
heeft?” schieten mij verschillende mensen door 
het hoofd die ik er graag in zou zien lopen.
Ze probeert me er nog van te overtuigen dat de 
jas er echt zo goed als nieuw uitziet, maar dat 
hoeft niet, ik neem hem graag mee.
Jassen, overhemden, sokken, maar ook dekens 
of lakens gaan via mij vaak van hand tot hand.
Mijn fietstas staat bekent als de knapzak van 
Douwe Dabbert, daarin was ook van alles te 
vinden.
Zo ook de lakens van een echtpaar dat ging ver-
huizen naar de Broekheurnestede. Ze woonden 
in een ruime flat en ik heb het gevoel dat het 
linnengoed nog stamt uit het begin van hun hu-
welijk.
Mooie witte lakens met geborduurde bovenkan-
ten. Bijpassende slopen en alles gestreken als-
of het zo uit de verpakking komt. Lakens die de 
generatie die wij nu verzorgen nog in de kast 
hebben liggen omdat het een deel van hun uit-
zet was.
Een hele doos vol, gaat niet mee naar de nieu-
we woning en het is de bedoeling dat de lakens 
weggaan. Ik mag ze meenemen.
Met een hele grote doos vol mooi wit geste-
ven linnengoed achter op mijn fiets, wandel ik  

 
naar huis. Thuis gekomen laat ik ze een voor 
een door mijn handen gaan. Ik houd daarvan, 
mooi linnengoed. Linnengoed dat met aandacht 
is geborduurd.
In gedachten zie ik iemand zitten die bezig is 
een uitzet samen te stellen en zich zo voor te 
bereiden op een toekomst met iemand waar ze 
van houdt.
Zou je onder zo’n laken ook lekkerder slapen? 
Zou het feit dat er zoveel aandacht aan besteed 
is voelbaar zijn ?
Ik heb iets met lappen en doeken dus een doos 
vol linnengoed is een lekkernij. 
Mijn kinderen zeggen alijd al dat ik graag de la-
kens uitdeelde en ergens een doekje om win-
den is ook niet echt verstandig. 
Jarenlang heb ik zonodig hiervan een laken uit-
gedeeld aan mensen die het nodig hadden. 
En een van de laatste lakens ligt op het bed bij 
een client die we nog in zorg hebben.
Ik hoop dat de mensen iets van de aandacht 
en de schooheid van de lakens hebben gevoeld 
terwijl ze eronder sliepen.

Van de week kwam ik de kleindochter van de 
gulle laken-schenkers tegen, en ik vertelde 
haar dat de lakens gebruikt worden en dat er 
dagelijks onder geslapen wordt door verschil-
lende cliënten van ons. 

  
Dat zou haar oma fijn hebben gevonden.
Zo worden levens met elkaar verweven door 
een stuk geweven stof zonder dat de personen 
elkaar waarschijnlijk kennen. 
Nu we in een nieuw jaar zitten en vol verbazing 
kijken naar een samenleving die we eigenlijk 
niet kennen komt dat omdat we het nog nooit 
zo meegemaakt hebben. Een tijd waarin meni-
geen er geen doekjes om windt dat hij of zij het 
niet eens is met de regels die er even gelden.
Een tijd dat mensen vinden dat de lakens uit-
gedeeld worden door bestuurders waar ze het 
niet mee eens zijn. Maar ook een tijd waarin 
de meerderheid van de mensen probeert om 
met aandacht voor elkaar de dagen een beetje 
mooier te maken.
In deze tijd hoop ik dat de mensen ‘s avonds 
als ze gaan slapen onder een mooi geboduurd 
laken voelen hoeveel aandacht er aan hen en 
de stof waaronder ze liggen is besteed.

Mocht u niet in het bezit zijn van een mooi ge-
borduurd laken raad ik u ten zeerste aan om 
er naar op zoek te gaan. Het zal u verbazen 
welke verhalen en schoonheid er zitten achter 
een stukje stof.

Plien

Gewoon

Kuipers Dier-, 
Tuin- en Hobbyshop 
is verhuisd

Van harte gefeliciteerd  
met de nieuwe zaak!

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Per direct te huur: enkele winkelunits

(074) 250 32 22

info@euverman.eu

Nog een paar resultaten van de straatversieractie van Winter Warm
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Brinkpraat
Gemeente
Servicecentrum Zuid 
Vlierstraat 103
Algemeen, klachten en  
Verkeersspreekuur. 
Tel: 14 053 

Wijkbeheerder Ton Loevering
Tel. 053-4818506
a.loevering@enschede.nl

Wijkagenten
Erna de Witte-Wind, Yusuf  
Oztas en Henk-Jan Kamp. 
Tel: 0900 8844

Alifa Jongerenwerker
Mario Delogu 
Tel: 06 533 47 026

SVEN Wijkwerk
Netwerkcoach Bertus Siemerink
06 15437184
mail: bsiemerink@incluzio.nl

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

Wijkcentrum de Magneet
De Magneet, Hertmebrink 1
Tel: 053-476 80 44

Wijkraad
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

Leger des Heils
Zenderenbrink 2 
Tel: 053 4781468
Tel: 06 53490548

Dierenartsen Frowijn en  
Vermeulen Enschede
Zunabrink 202 
Tel: 053 4780520

ADRESSENLIJST

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

Uitgave: Uitgever, hoofdredactie 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, 
Jeroen Wams, Bertus Siemerink 

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 3 februari 2021

De volgende krant verschijnt op:  
woensdag 17 februari 2021

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

Boris rende door de hal, hij vloog
en sprong aan het eind een stuk omhoog
Hij is altijd al dol op sneeuw geweest, dat gekke beest.

Eerst de meiden naar schoolgebracht
en toen door om IEKUS op te halen
eenmaal in het Groot Bruninkbos
kwamen we toch nog aan het dwalen.

Door de sneeuw was het grote pad bijna helemaal verdwenen
het was hier veel te smal, takken zwiepten tegen mijn benen.
Ik worstelde me tussen de struiken door,
Blijf in de buurt Boris, je moet op me wachten hoor.

Ik wist het zeker, dit was de goede plek.
Waar zat dat ventje nou, hield hij me soms weer voor de gek?

Groeten van IEKUS en Riet.C
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Vlierstraat 65 7544GG Enschede Tel: 053-4762523 @: sp.tuindorp@gmail.com

Het speeltuingebouw is in ieder geval gesloten 
tot en met 19 januari, de speeltuin is open! 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

 

 

 

 

 

 

 

Voorzien van medicijnkluis dus 24/7 beschikbaar 

Altijd deskundig en met persoonlijke aandacht  
 

 

 

Wesseler - nering 1B
Geopend van maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur 
Telefoon: 053-4770025 | www.apotheekbroekheurne.nl 
Apotheker: Drs. H.M. Slot-van Smeden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graffiti in de Wesselerbrink

Huis-aan-huis bezorging van Brinkpraat, Om De Hoek Gekeken 
& Stroinkslander
•  De huis-aan-huis verspreiding van uw maandelijkse wijkkrant is een 

hele klus waarbij we ons uiterste best doen om de kranten bij ieder-
een te bezorgen.

•  Uw wijkkrant wordt 1x per maand ingevouwen in de Hart van En-
schede of de Huis aan Huis.

•  Wanneer u een NEE–NEE sticker op uw brievenbus heeft, dan  
mogen wij de wijkkrant niet in de brievenbus gooien.

•  Wanneer u de krant niet ontvangt kunt een mail sturen naar  
info@bbproductions.nl. Of haal hem op bij het winkelcentrum.

•  U kunt altijd contact opnemen met de redactie via contact@brinkpraat.nl

Wij zijn in 2020 begonnen met het 
opfleuren van de wijk de Wesseler-
brink. Rondom de Magneet is het 
fleurig geworden door middel van de 
graffiti. Ook bij het winkelcentrum is 
de elektrakast een opvallende kast 
geworden. Wij kregen veel leuke re-
acties.

Er hebben veel mensen gereageerd 
en wij zijn we begonnen om in de 
wijk de elektrakasten en prullenbak-
ken in kaart te brengen. De bewo-
ners die gereageerd hebben krijgen 
binnenkort in hun Brink op een kast 

of prullenbank een kunstwerk.
De kunstenaars gaan ongeveer 120 
objecten beschilderen. Er zijn ver-
schillende kunstenaars actief.
We houden u op de hoogte.

De Wijkraad

Op de foto’s van links naar rechts: 
Winkelcentrum Zuid, parkeerplaats 
WC Zuid aan de marktzijde,  Gees-
sinkweg tegenover Victoria ‘28, het  
Bijvank, Bram bezig bij het Mariën-
daal.

Sjors Stays@Home: Speurtocht
Helaas zitten we in deze tijd weer veel thuis. Sportaal wil jullie spelenderwijs 
in beweging krijgen en jullie tegelijkertijd de wijk laten ontdekken.

De speurtocht
Alle kinderen uit Enschede kunnen meedoen aan deze speurtocht. Deel-
name aan de speurtocht is gratis. Als ouders graag mee gaan in ver-
band met de leeftijd en veiligheid dan kan dat natuurlijk. Iedereen is 
welkom. De speurtocht is per wijk ingedeeld. In elke wijk zijn 5 QR- 
codes ‘verstopt’ bij een sport of speelplek. Heb jij alle letters gevonden? Vul 
dan op de website van Sjors Stays@Home je oplossing en gegevens ach-
ter. Dan maak je kans op te gekke prijzen, zoals spel- en sportmaterialen of 
bijvoorbeeld een toegangskaartje voor Aquadrome.

Wat heb je nodig?
-  Een mobiele telefoon voor het scan-

nen van een QR code en het maken 
van foto’s;

-  Pen en papier om je antwoorden op 
te schrijven.

-  De route voor jouw wijk. Deze kun 
je vantevoren downloaden op:  
https://sportaal.nl/
sporten/school-
en-sport/sjors-
stayshome/speur-
tocht/

 



Bel voor een afspraak met: 
053 476 81 91

Geldig t/m di 2 februari 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk

*
 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

RIBLAPPEN
Per 500 gram

a5,45

399
Kiloprijs 7,98

HAK GROENTE 
3 potten à 370 ml

2+1
GRATIS*

APPELSIENTJE OF TAKSI
Alle soorten
2 verpakkingen 

2e
HALVE
PRIJS*


