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Dementievriendelijke oversteek wint prijs!Online-onderwijs bij Ai1 school De Zuidsprong

Noman Gouriye onderscheiden met 
een Enschede-speld

Wijkbudget: 
Jij maakt de buurt

74

Jaarlijks worden tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Enschede-spelden uitge-
reikt aan mensen die zich meer dan gemiddeld 
hebben ingezet voor de Enschedese samenle-
ving. Door de huidige lockdown kon die recep-
tie niet doorgaan, maar de gemeente heeft wél 
Enschede-spelden uitgereikt.
Afgelopen jaar hebben duizenden mensen 
zich onderscheiden. Zeker tijdens de coro-
na-crisis. Maar tegelijkertijd zou de gemeen-
te dan een groot aantal anderen schromelijk 
tekortdoen. De vijf mensen die dit jaar een 
Enschede-speld ontvangen hebben (uit ieder 
stadsdeel één), staan dan ook symbool voor 
de vele tienduizenden Enschedeërs die ervoor 
gezorgd hebben dat Enschede, ondanks het 
coronavirus, overeind is gebleven. De stads-
deelwethouders hebben de mensen, die dit 
jaar een Enschede-speld zouden ontvangen 

via (beeld)bellen gefeliciteerd en verteld over 
hun onderscheiding. Daarna is de Ensche-
de-speld, met een bloemetje en taartje, co-
ronaproof bij hen thuis afgeleverd.

Ook in Enschede Zuid is iemand onderschei-
den: Noman Gouriye
Gemeente Enschede: “Noman Gouriye werkt 
al ruim zeven jaar als gastheer bij wijkcentrum 
De Magneet. Hij is bijna dagelijks aanwezig 
als zeer behulpzame en gastvrije gastheer. Hij 
begeleidt de andere vrijwilligers en maakt ook 
voor hen ook het rooster. Ook zorgt hij ervoor 
dat De Magneet er zowel binnen als buiten op 
en top uitziet.”

Noman: “Aan iedereen bedankt! Ik ben heel 
blij dat ik hier mag werken. Als ik iedere dag 
één persoon kan helpen, ben ik blij!”

Schoon, veilig, sociaal en netjes… We willen allemaal graag 
in een prettige buurt leven. Om dat te bereiken en zo te hou-
den zijn uw ideeën en inzet belangrijk. U kent uw eigen buurt 
immers als geen ander. Sinds februari 2012 laat de gemeente 
Enschede voor een groot deel de bewoners van de stad zelf 
bepalen hoe gemeenschapsgeld besteed moet worden. De ge-
meente noemt dat “Jij maakt de buurt”.

Wijkbudget is geld van de gemeente dat bewoners zelf kunnen 
inzetten om de leefbaarheid in hun buurt beter te maken. De 
wijkraad bemiddelt in de toekenning van het geld.

Wijkraad Wesselerbrink ontvangt via “Jij maakt de buurt” jaar-
lijks een budget van de gemeente. Het gaat niet om een kin-
derachtig bedrag! De wijkraad verdeelt dat budget over de 4 
verschillende delen van Wesselerbrink: noord-west (Bijvank), 
noord-oost (het Lang), zuid-oost (de Posten) en zuid-west 
(Oosterveld). In elk wijkdeel wordt het budget beheerd door 
een Werkgroep Wijkbudget. Zodra u als bewoner budget aan-
vraagt voor een activiteit, dan komt die aanvraag binnen bij 
zo’n werkgroep. De werkgroep beoordeelt de aanvraag, maakt 
afspraken met u, keert geld aan u uit, en controleert of het geld 
volgens afspraken besteed wordt.

Wilt u een extra jongerenwerker in uw buurt? Zou u met bu-
ren een schoonmaakactie willen organiseren om uw buurt nog 
mooier te maken? Moet dat parkje op de hoek anders worden 
ingericht? Wacht niet op de gemeente of op uw buurman, maar 
neem zelf het initiatief! Voor inspiratie kijkt u eens op de site 
van de Wesselerbrink: www.wesselerbrink.com

Hieronder een foto van de nieuwe kas bij kinderboerderij De 
Wesseler. De komende tijd gaan we u op de hoogte houden 
van de vorderingen daar. Een nieuwe pluktuin, een grotere 
moestuin en dus van alles in de kas.

Groen Verbindt Enschede Zuid

Van de voorzitter
Waar blijft de tijd lieve men-
sen, het is alweer februari, 
heeft u ook dat gevoel dat de 
tijd steeds sneller gaat?  Dat 
zal bij vele van jullie wel het-
zelfde gevoel zijn denk ik zo.

Vanuit de wijkraad zijn we 
reeds met meerdere projecten bezig. Om een 
paar te noemen: eenzaamheid onder ouderen, 
passend wonen, activiteiten rond de kinder-
boerderij, de oversteekplaats van en naar de 
Posten voor een veilige oversteek. Ook willen 
we graag een grote activiteit in ons prachtige 
park wanneer dat mogelijk is.

Vergaderen is alleen nog digitaal mogelijk, 
daar maken we dan ook  gebruik van. We ho-
pen dan ook dat er gauw wat licht in de tunnel 
komt en we elkaar weer kunnen ontmoeten en 
elkaar een hand kunnen geven.

Verder zoeken we nog steeds naar versterking 
van onze wijkraad, een aanvulling zou zeer 
welkom zijn.

Ik wens u nog veel sterkte in de moeilijke tijd 
en laten we ons nog even aan de regels hou-
den.

groet, Henk Siekmans, 
voorzitter wijkraad Wesselerbrink
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‘Niet lullen maar poetsen!’
Beste bewoners,
Ik merk dat steeds meer bewoners mijn stukje (column) in de Brinkpraat lezen. In ieder geval krijg 
ik steeds vaker telefoontjes of mailtjes naar aanleiding van hetgeen ik schrijf. Blijft u dat vooral 
doen! Hiervoor is dit ook bedoeld: om met u in contact te blijven. 

En de aanhouder wint. Zo heeft een mevrouw mij 2x gebeld. Omdat ik nog niet direct had gerea-
geerd, mailde ze mij een dag later. Ze wil graag actief betrokken worden bij de ontwikkelingen die 
bij haar in de buurt De Posten spelen. Fantastisch! Het contact is gelegd en informatie inmiddels 
uitgewisseld. Of een meneer die mij belde en zich zorgen maakte over een ‘adres’ verder op in de 
straat. Twee voorbeelden van directe betrokkenheid. 
Daarnaast ontvang ik via de Buurt Contact Personen (BCP-ers) met enige regelmaat een ‘update’ 
over hoe het in hun buurt gaat. Heel waardevol. Ik merk dat er met bellen, mailen en social media, 
nog wel mogelijkheden zijn  om met elkaar in contact te blijven.

Wijkwijzer
Mocht u toch liever fysiek uw vraag willen stellen, dan kunt u elke maandagmiddag (14.00u-17.00u) 
en woensdagochtend (9.00u-12.00u) terecht in Wijkcentrum De Magneet aan de Hertmebrink 1.
Er is dan iemand van Wijkwelzijn aanwezig, maar ook een wijkcoach en WMO consulent. Twijfel 
niet en wacht niet om uw vraag te stellen. We nemen alle veiligheidsregels in acht: mondkapjes, 
gepaste afstand en optimale hygiëne.

Nieuwe collega
Gelukkig krijgen we in de Wesselerbrink ook versterking. Maandag 1 februari is aan ons team 
SVEN toegevoegd: Josje Smits. Vanuit Stadsdeelmanagement (gemeente) is er geld vrijgemaakt  
voor minimaal een half jaar extra inzet Wijkwelzijn. Josje zal voor 18 uur present zijn in Stadsdeel 
West en voor 18 uur in Zuid, in de Wesselerbrink. In de volgende Brinkpraat stelt zij zich nader 
aan u voor.

Buurtinitiatieven
Hoewel we natuurlijk nog geen activiteiten kunnen houden, kunnen we ze natuurlijk al wel voor-
bereiden. Hebt u een (beginnend) idee voor uw brink: laat het weten. Vaak kan er met een idee 
iets moois ontstaan. De eerste bewoners hebben zich al bij mij gemeld en zijn bezig met plannen 
om de openbare ruimte bij hun brink op te fleuren. Zo kunnen we samen werken aan meer kleur 
in de wijk en kleur op onze wangen! Zodat we ook dit jaar op nieuw kunnen zeggen: “Het wordt 
steeds mooier in de Wesselerbrink”.

Onze buurt De Posten
Onlangs heb ik deelgenomen aan een (digitaal) overleg voor het project ‘onze buurt De Posten’.
Centrale uitgangspunten in de ontwikkeling van onze buurt De Posten zijn eigen verantwoorde-
lijkheid, samenredzaamheid en wederkerigheid (“wat doe jij, wat doen wij”).
Samen met bewoners en professionals zijn we in gesprek om activiteiten te ontwikkelen voor een 
‘fijne buurt De Posten’, voor nu en in de toekomst. De komende periode moet dit ook echt zicht-
baar en voelbaar worden. Of zoals één van de bewoners zei: “Er is genoeg gepraat nu!”
Niet lullen maar poetsen! Ook in de andere buurten van de Wesselerbrink!

Ik hoor graag van U.
En (waar het kan) graag tot ziens !

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

Een hond te huur!

Sinds kort heb ik mijn hond te huur.
De prijs valt mee, het is niet duur.
Slechts vijftig euro in het uur.

Incluis, wat zakjes voor de hopen.
Waarschijnlijk zal ik binnenlopen.
Dan ga ik een bezorgfiets kopen.

En kan ik zonder angst en beven.
Mij ’s avonds buiten gaan begeven.
Zodoende doorgaan met mijn leven.

In fietstassen voldoende plek.
Voor pizza’s of een andere snack.
Tot later jongens, op onze stek.

Allen veel sterkte met de avondklok.
Dat wordt dan met de kippen op stok.
Misschien hoeven we niet lang te vrezen.
En is het voorbij als jullie dit lezen.
Maar ondanks alle ergernissen,
zal ik dan vast die euro’s missen.

Blijf kalm en houd vol.

Groet van Anna. 

 

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.

Versprekingen

Het is een lastige maand, fe-
bruari. Donker weer, geen spe-
ciale feesten, natuurlijk heb-
ben we Valentijn en carnaval. 
Maar in mijn beleving staan die 
niet zo dicht bij me dat ik daar 
een feest in zie.
Maar februari is eigenlijk een 
hele speciale maand, het heeft 
de bijnaam sprokkelmaand. 
Dit zou volgens de geschie-
denisboeken eigenlijk sporkel-
maand moeten zijn. Sporkelen 
betekent namelijk in Oud-Ne-
derlands verspringen. En fe-
bruari is de enige maand die 
elke 4 jaar een keer verspringt.

Het gebeurt wel vaker dat 
woorden iets anders aangeven 
dan dat er bedoeld is.
Zo stond ik eens in de lift met 
een mevrouw die pas verhuisd 
was naar een nieuw apparte-
ment in een zorginstelling, een 
vriendelijk ogende meneer 
stapte bij ons in de lift. Goede-
morgen, nieuw hier, en bevalt 
het? Mevrouw beaamt dit en 
het gesprekje kabbelt voort. 
Weer opent de liftdeur zich en 
stapt er iemand bij in (iets dat 
we ons nu niet meer voor kun-
nen stellen, gezellig met zove-
len in de lift)

Deze meneer doet de streek 
eer aan en spreekt de echte 
Twentse taal. Een beetje mom-
pelend maar uitermate gemoe-
delijk vraagt hij aan haar “mai 
hier wa woon”?
Mevrouw kijkt me verbaast 
aan en voor ze kan reageren 
zijn we op de etage aanbeland 
waar zij woont. Mevrouw is 
geen geboren Twentenaar en 
vraagt me, hoezo mag ik hier 
wel wonen. Zijn daar regels 
voor? Ik begin te lachen en leg 
haar uit dat het een Twentse 
manier van spreken is. Meneer 
bedoeld of ze het een beetje 
naar haar zin heeft.

We lachen er samen om en 
mevrouw zegt dat ze graag in 
Twente woont, en het er erg 
naar haar zin heeft.
Het kleurrijke van onze taal en 
de vele dialecten zijn te kost-
baar om verloren te laten gaan.
Want ik kan me geen verkla-
ring bedenken voor februari 
en sprokkelen. Misschien als 
het woord sporkelen was blij-
ven bestaan was februari een 
sporkelmaand geweest.

Plien

Gewoon
Skiën op de Wesselerbrink, foto van Amber Brejaart
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Contact: Stadsdeelmanagement Zuid via telefoonnummer 14053 of mail naar: stadsdeelmanagementzuid@enschede.nl  
Wijkregisseur Stroinkslanden: Dennis de Heusden, Wijkregisseur Wesselerbrink: Just Boeke,  Wijkregisseur Helmerhoek: Cécile Ijsseldijk

Lees verder op pagina 6

Afstandsonderwijs bij de Alles-in-één school De Zuidsprong 

Recept Palmkool uit moestuin De Wesseler

Op 19 januari jl was er weer een online, voor ie-
dereen mee te kijken, vergadering van de Stads-
deelcommissie Zuid. In deze vergadering wordt 
er besproken wat er in Zuid gebeurt en hoe er 
mee omgegaan wordt. Van alle politieke partijen 
is er een raadslid vertegenwoordigd en ook de 
wethouder, de wijkregisseurs, de stadsdeelma-
nager en de wijkraden zijn vertegenwoordigd. U 
kunt zelf ook spreektijd aanvragen. 
De vergadering wordt bij afwezigheid van Marc 
Teutelink voorgezeten door meneer De Roode.
Na het goedkeuren van de agenda en het verslag 
van de vorige keer beginnen we zoals altijd met 
de aandachtspunten- en toezeggingenlijst. Dit is 
een lijst met belangrijke punten die af en toe aan-
gevuld wordt en af en toe gaat er een afgehan-
deld punt af.

Aandachtspunten
Just Boeke, een van de wijkregisseurs, vertelt over 
het wijkcentrum op de Helmerhoek. Dat is dicht 
maar achter de schermen wordt wel gewerkt aan 
de toekomst van dit wijkcentrum. Op een vraag 
van mevrouw Futselaar van de SP antwoord wijk-
regisseur Dennis de Heusden dat er zeker aan 
het wijkcentrum gedacht wordt in de plannen voor 
de huisvesting van de scholen. Overlast op de 
Hanenberglanden, hier is de top 5 van overlast-
panden vastgesteld. Er  wordt 
hier een integrale aanpak op 
losgelaten. De gemeente in 
samenwerking met de buurt-
commissie en de politie. Just 
Boeke antwoordt op de zorgen 
van mevrouw Futselaar dat hij 
geen mogelijkheden ziet voor 
een complete upgrade van de 
Hanenberglanden. Mevrouw 
Futselaar vraagt om extra aan-
dacht van sommige delen van 
de Hanenberglanden waar je 
echt geen kinderen buiten kan 
laten spelen. Stadsdeelmana-
ger Timo Keuken geeft aan dat 
het lastig is omdat delen van 
de Hanenberglanden in par-
ticuliere handen zijn waar de 
gemeente niks over te zeggen 
heeft. Wel zegt hij toe om stadsdeelbeheer te la-
ten kijken naar de omgeving. Wethouder van Zuid 
Arjan Kampman gaat graag eens met mevrouw 
Futselaar mee een rondje fietsen op de Hanen-
berglanden om te kijken wat ze precies bedoelt 
en wat daar aan gedaan kan worden. 
RIBW Broekheurneborg. Op 1 februari is de 
bijeenkomst van de omgevingsbeheergroep 
geweest. Er is ten opzichte van de vorige ver-
gadering in november niet veel veranderd. Er 
is beroep aangetekend maar de rechter heeft 
nog geen datum vastgesteld wanneer dat gaat 
plaatsvinden. De fietstunnels, onlangs is er een 
projectplan opgesteld in samenwerking met de 
Universiteit Twente. Het streven is voor het ein-
de van het eerst kwartaal een werkende proefop-
stelling te hebben. In deze pilot worden ook alle 
binnengekomen tips meegenomen. Er moet ook 
rekening gehouden worden met de technische en 
juridische haalbaarheid. Hierover komt een vraag 
van meneer Kel van BB. Hoever is de gemeen-
te met de juridische haalbaarheid? Just Boeke 
vertelt dat er een app op iemands telefoon kan 
worden gezet die de camera bedient in de tunnel. 

Zodra iemand in de buurt is van de tunnel kan de 
camera worden aangezet. Duurt het te lang voor 
diegene weer uit de tunnel is dan wordt de poli-
tie gewaarschuwd. Omdat de persoon zelf beslist 
over het gebruik van de app zijn de privacy regels  
anders.
Smileyveld Stroinkslanden, het terrein wordt 
voorzien van een upgrade. Robins Wood wordt 
heringericht en er is opdracht gegeven voor het 
plaatsen van nieuwe speeltoestellen. Rond de 
Pasen moet dit afgerond zijn. Er wordt onder-
zocht of er een wadi aangelegd kan worden. Van-
wege wateroverlast maar het is ook goed voor de 
ontharding en de biodiversiteit. Verder wordt een 
samenwerking tussen Smileyveld Stroinkslan-
den en de Stichting Enschedese Speeltuinen 
onderzocht. Wijkregisseur Just Boeke antwoordt 
op een volgende vraag van mevrouw Futselaar 
over een gebouw bij het Smileyveld dat die vraag 
vanuit de Stichting Smileyveld even geparkeerd 
is. Eerst willen ze de samenwerking met de SES 
verder hebben want die heeft verstand van wat 
daar allemaal voor nodig is. Mevrouw Futselaar 
zou het heel goed vinden als er eens een keer 
een plek, een gebouw, zou komen waar kinderen 
uit de buurt terecht kunnen ook omdat ze nu niet 
naar school kunnen. Ze vindt het allemaal wel wat 
lang duren. 

Toezeggingen
Wethouder Kampman vertelt het goede nieuws 
dat Cemal Dogan zelf warme kleding voor de 
Tunnelwacht  heeft geregeld. Hij heeft een spon-
sor daarvoor gevonden in de persoon van Mark 
Scholten van de Voskamp Groep. 
Mevrouw Futselaar vertelt dat begin februari de 
ombudsman uitspraak gaat doen over het olifan-
tenpaadje.
Huurprijzen van wijkcentrum de Helmer, de 
prijzen zijn, na zorgen van het Wijkplatform en 
huurders en na vragen van mevrouw Visser van 
Enschede Anders, in overleg met het Wijkplatform 
afgelopen december naar beneden bijgesteld en 
nu vergelijkbaar met de huurprijzen van de ande-
re wijkcentra. De hele ruimte kost nu 19 euro per 
uur en de halve ruimte 10 euro per uur.
In de vorige vergadering waren er insprekers van 
de Bentelobrink. Die hadden heel veel overlast 
van een drugsdealer in de flat. Just Boeke vertelt 
dat er overleg is geweest en dat de situatie is op-
gelost. Dit tot ieders tevredenheid. De overlast-
gever gaat weg van de Bentelobrink en er wordt 
voor gezorgd dat de overlast niet op een andere 

plek weer terug komt.
Meneer Kel van BB geeft het stadsdeelmanage-
ment een compliment en vraagt vervolgens om 
aandacht voor de parkeerplaats aan de Buurser-
straat. Daar was het na een schietincident even 
rustig maar nu niet meer. Just Boeke antwoordt 
dat dit een hotspot is en er permanente aandacht 
voor is. Op de vraag van mevrouw Visser ant-
woordt hij dat het voornamelijk jeugd is die al wel 
een eigen auto heeft maar nog geen eigen huis 
en stelletjes. Geen drugsdealers want die zijn er-
gens maar heel kort en willen niet gezien worden. 

Korte mededelingen
Just Boeke over onderwijs thuis. De scholen 
werken hard om ieder kind letterlijk bij de les te 
houden. Er zijn wel zorgen over leerachterstan-
den met name met betrekking tot de Nederland-
se taal. Als antwoord op een vraag van mevrouw 
Schouten van Groen Links worden er inderdaad 
ook kinderen naar school gehaald als het thuis 
niet goed gaat. Welzijnswerk en Alifa houden ze-
ker ook de vinger aan de pols.
Hij roemt ook de Winter Warm actie die ervoor 
gezorgd heeft dat mensen meer naar elkaar om-
kijken en er ook verbinding is gelegd tussen men-
sen en het welzijnswerk.
De jaarwisseling in Zuid is zonder noemenswaar-

dige incidenten verlopen. Waar 
iedereen natuurlijk heel blij mee 
is. Leefbaarheid blijft ook de 
aandacht houden. Op 15 febru-
ari was er een vertrouwelijke 
bijeenkomt over de veiligheid 
in Zuid. Een vertrouwelijke bij-
eenkomst betekent dat er vrijuit 
ook over personen gesproken 
kan worden. Dat mag niet in 
een openbare bijeenkomst. 
Bungalowpark Het Rutbeek, 
daar wordt nog gezocht naar 
een oplossing voor het stikstof-
vraagstuk.  
Timo Keuken vertelt over de 
personele veranderingen in 
Zuid. Danigue Kreeft wordt trai-
nee en zal zich voornamelijk 
bezighouden met Onze Buurt 

de Posten. Zarina Dihal keert niet terug als wijk-
regisseur. Cécile IJsseldijk wordt wijkregisseur. 
De wijken zijn opnieuw verdeeld. Just Boeke gaat 
naar de Wesselerbrink, Dennis de Heusden naar 
de Stroinkslanden en Cécile IJsseldijk wordt wijk-
regisseur op de Helmerhoek. Mevrouw Nijenhuis 
van het CDA spreekt haar zorgen uit maar wordt 
gerustgesteld door Timo Keuken dat er altijd veel 
overlegd wordt over de zaken die spelen in de 
wijk in Zuid. Er hoeft dus niet door een wijkregis-
seur ‘overnieuw’ begonnen te worden. 

Nieuws van de wijkraden, uit de wijken
De Wesselerbrink slaat over. Heidi Niehenker van 
Wijkplatform Helmerhoek meldt dat er een nieuw 
bestuurslid is, Cemal Dogan. Een aanwinst. Be-
halve de Tunnelwacht is hij een nieuwe actie op-
gestart, een opschoonactie. Samen zijn, bewe-
gen en opschonen van de wijk. Ze gaan van start 
als je weer samen naar buiten mag. De kerstactie 
van het wijkplatform was een groot succes. Men-
sen mochten medebewoners aandragen waarvan 
ze vonden dat die een mooi kerstpakket verdien-

De afgelopen maanden waren de basisscho-
len gesloten vanwege de coronacrisis. Geluk-
kig zijn ze sinds maandag 8 februari weer open. 
Uw redactie sprak, voordat bekend werd dat de 
scholen weer open zouden gaan, met een aan-
tal leerkrachten van de Alles-in-één school De 
Zuidsprong om te horen hoe ze de afgelopen 
maanden beleefd hebben. 

“We zijn echt blij verrast dat ouders het zo goed 
oppakken allemaal,” vertelt juf Claudia van groep 
2. “Het is allemaal wel gek zo op afstand, maar 
we maken er het beste van,” vult juf Ellis van 
groep 1 aan.

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de les-
methode ‘Onderbouwd’. Ouders kunnen thuis in-
loggen om te zien wat ze moeten doen. Per dag 
zijn er drie opdrachten om te doen. Juf Claudia: 
“We gebruiken ‘Onderbouwd’ niet alleen nu tij-
dens de coronacrisis. Ook daarna gebruiken we 
het, zodat ouders thuis met hun kinderen kunnen 
oefenen. We hebben hier op school veel kinderen 
met een niet-Nederlandse achtergrond. Dan is 
het vaak best lastig om Nederlands te leren. Door 
deze methode kunnen de ouders samen met de 
kinderen op een leuke manier oefenen.”

Maar het blijft niet alleen bij de digitale opdrach-
ten. Juf Ellis: “We spreken bij iedere opdracht 
een uitleg in. Zodat de ouders goed weten wat ze 
moeten doen. Én zodat de kinderen onze stem 
horen. We lezen ook voor uit prentenboeken en 
maken daar filmpjes van.” 
De kleuterjuffen hebben allebei een appgroep 
met de ouders. Eén keer per twee weken is er 
een belronde. Juf Claudia: “Ouders mogen ons 
altijd bellen of appen als ze vragen hebben. Via 
de app krijgen we van de ouders filmpjes en fo-
to’s van de activiteiten en de resultaten. Dat is 
erg leuk om te zien. Zo kunnen we ook een beet-
je zien of het allemaal lukt. Bij de bovenbouw is 
er een aftekensysteem voor de opdrachten. Dat 
hebben wij niet. Het gaat er vooral om dat de ou-
ders en de kinderen het proberen. Alles hoeft niet 
perfect. We krijgen ook regelmatig vragen of ze 
niet meer opdrachten kunnen krijgen. Maar dat is 
niet de bedoeling. Kleuters moeten én mogen ook 
gewoon spelen. Bouwen met lego of lekker naar 
buiten. Voor sommige ouders is dat echt nieuw. 
Ze hadden geen idee hoe een lesdag op school 
eruit zag.”

Juf Ellis: “We merken dat ouders nu erg betrok-
ken zijn bij hun kinderen. Natuurlijk hebben we ze 
liever hier op school, maar het is ook een leuke 
ontdekkingstocht.”

Meneer Arjan van groep 8 schuift ook even aan. 
“Ja ja, ik zal wel eens vertellen hoe het er in de 
bovenbouw aan toe gaat. Wij doen tenminste 
wat,” zegt hij knipogend tegen zijn collega’s. 
“In groep 5 t/m 8 werken we normaal al in de on-
line leeromgeving Snappet. Daar maken de kin-
deren werk voor taal, spelling en rekenen. De kin-
deren kunnen daar nu thuis ook op inloggen. De 
kinderen moeten van 9-12 uur online zijn. Ik zit 
dan ook achter mijn computer en kan gelijk vra-
gen beantwoorden. Na 12 uur hebben de kinde-
ren tijd om aan hun weektaak en aan de zaakvak-
ken te werken. Ik check na 12 uur of alle kinderen 
alles hebben ingeleverd. Zo niet, ga ik ze bellen. 
Ik heb ook een keer per week een belronde met 
de ouders. Bij sommige gaat het gewoon goed. 
Anderen kunnen dan even ‘uitpuffen’. 
We doen naast Taal en Rekenen ook zaakvak-
ken. Dat kan alleen niet online. Eén ochtend per 
week komen dan alle kinderen van mijn groep 8 
één voor één langs om het lesmateriaal op te ha-
len. Dan kan ik gelijk een praatje maken en chec-
ken hoe het gaat. 
Naar omstandigheden gaat het best goed. Het is 
te doen, maar de hele tijd actief zijn achter een 
beeldscherm is pittig hoor. Ik ben leerkracht ge-
worden, omdat ik echt contact wil met kinderen. 
Voor nu is het even anders dan normaal. Maar 
we gaan gewoon door met de lesstof en hopen 
dat het snel weer normaal wordt!” Juf Ellis en juf 
Claudia: “We hopen dat we de kinderen snel weer 
op school mogen ontvangen!” 

Het nieuws ligt op straat zeggen ze wel-
eens dus sinds wij de krant voor u maken 
gaat elk fietstochtje naar Zuid. Daar ko-
men we dan bijna altijd wel iemand tegen 
die iets te vertellen heeft. Op de kinder-
boerderij De Wesseler kwamen we Leon 
tegen. Die liet de kas zien, wilde niet op 
de foto maar gaf ons wel verse Palmkool 
mee. Net zo iets als boerenkool maar dan 
lekkerder. We konden er twee keer van 
eten en inderdaad, heerlijk. Dus hierbij 
het recept. En als u nou ook even een 
ommetje gaat maken misschien kunt u 
dan ook langs de kinderboerderij lopen. 
Het komende jaar wordt een en ander uit-
gebreid en u bent van harte welkom. 

Men neme of krijge verse Palmkoolbla-
den, snijdt de stelen eraf en haal de ner-
ven er met een mes uit. Het bladgroen dat 
overblijft klein snijden. Even wassen en 
laten uitlekken. In een ruime pan sjalotje 
snipperen in de olijfolie, naar believen een 
teentje knoflook fijnhakken en meefruiten. 
Glazig, niet bruin. De gesneden Palmkool 
met aanhangend vocht erbij doen en op 
hoog vuur bakken. Naar smaak peper en 
zout toevoegen en een beetje water tot 
alles net onder staat. Met de deksel op 
de pan de Palmkool gaarstoven in onge-
veer 15 minuten. Proeven en controleren 
op gaarheid. Deksel van de pan en het 
overtollige vocht laten verdampen. Klaar!

Stadsdeelcommissie Zuid vergadering dd 19 januari 2021
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Brinkpraat

Helaas zitten we nog steeds in lockdown. Wel 
zijn er wat mogelijkheden bijgekomen om 
lokaal te kunnen kopen. 

Alle winkels waar dit kan hebben op hun etala-
geruit informatie hangen hoe dit bij de betref-
fende winkel in zijn werking gaat. Wij hopen 
dat alles weer snel “normaal” wordt.

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 veel sterkte in deze vreemde tijd en tot gauw! 
Namens alle winkeliers in Winkelcentrum Zuid:
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De subsidieregeling van de provincie Overijs-
sel maakt het mogelijk
Wilt u meer bomen in uw wijk? Of samen met uw buren 
een boom planten? U zorgt zo niet alleen voor meer 
groen maar ook voor meer verbondenheid in uw buurt.

Iedereen een boom
De provincie Overijssel stelt voor kleinschalige aan-
plant van nieuwe bomen geld beschikbaar vanuit het 
project ‘Iedereen een Boom’. 50% van de kosten van 
het plantgoed, boompalen en boombanden kan wor-
den gesubsidieerd, tot een maximum van € 1500,-.  
Het moet wel gaan om de aanplant van nieuwe bo-
men. De subsidieregeling geldt dus niet voor bomen 
die  geplant worden op plaatsen waar bomen gekapt 
zijn of nog worden gekapt.

Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling?
De subsidieregeling is bedoeld voor buurten of buurt-
schappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een 
stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant. 
Ook particuliere erven die meer aan biodiversiteit en 
het aanplanten van bomen willen doen, komen in aan-
merking. U kunt de subsidie aanvragen via de website 
van de Provincie Overijssel. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook op de website www.ie-
dereeneenboom.nl/projecten.

Het voorjaar komt eraan en voor iedereen die zin heeft 
om iets aan het klimaat te doen is dit een goed mo-
ment om boompjes aan te planten. Dit kan nu in eigen 
tuin door mee te doen aan Boompjes voor Beginners. 
Ook als je geen groene vingers hebt.

Boompjes voor Beginners is een initiatief van de na-
tuurbeweging als onderdeel van een groter plan (Plan 
Boom) om de komende vier jaar 10 miljoen bomen 
in heel Nederland te planten. Die bomen helpen te-
gen de klimaatverandering, omdat ze de hoeveelheid 
CO2 in de lucht verminderen. Dat is hard nodig, omdat 
de opwarming van onze aarde nog steeds doorgaat. 
Ieder boompje maakt ook onze eigen leefomgeving 
mooier, frisser en gezonder. Niet alleen voor jou, maar 
ook voor de vogels, vlinders en insecten.

Help mee met het klimaat! Voor € 25 brengen wij drie 
kleine boompjes naar je toe. Een mispel, een vlier en 
een gele kornoelje. Die worden niet te groot en pas-
sen dus in elke tuin. Bestelling kan alleen nog deze 
maand. De boompjes worden dan snel bij je thuis be-
zorgd. Kijk op www.planboom.nl/beginners.

Aangezien de bekende wandelingen en activiteiten van 
IVN Enschede voorlopig niet kunnen doorgaan vanwe-
ge corona, biedt de werkgroep Publiekswandelingen in 
deze winterperiode een 3e alternatieve activiteit aan.

Ga er op uit en leg met je camera de winterse na-
tuur vast!
In februari kunnen we genieten van boomsilhouetten, 
misschien ijshaar, ijspegels, berijpte bladeren, aange-
vroren mist… of misschien zelfs al een eerste sneeuw-
klokje. IVN Enschede daagt jullie allemaal uit om mee 
te doen!

Stuur je mooiste winterfoto vóór 3 maart 2021, voor-
zien van een toelichting van maximaal 50 woorden, 
naar ivnenschedepubliekswandelingen@gmail.com

De ingezonden foto’s zullen gepubliceerd worden op 
onze website en social media. En voor de mooiste foto 
is een leuke prijs beschikbaar!

We hopen op heel veel inzendingen. Veel plezier!
Werkgroep Publiekswandelingen IVN Enschede

De dementievriendelijke oversteek is door het 
ANWB Fonds uitgeroepen tot winnaar van Over-
ijssel! Eind vorig jaar kon u in de Brinkpraat lezen 
over de plannen van ‘onze buurt De Posten’ voor 
een dementievriendelijke oversteek. Het heeft 
even geduurd, maar nu mag onze buurt De Pos-
ten eindelijk vertellen dat ze gewonnen hebben.

Ank Braspenning, onze buurt De Posten: “Ieder-
een die de dementievriendelijke oversteek een 
warm hart toedraagt heeft van zich laten horen. 
Er is massaal gestemd op het plan van onze 
buurt De Posten, waardoor we de top 3 in scho-
ten in Overijssel. Het was daarna een vakjury die 
de doorslag heeft gegeven en besloot om ons 
project tot winnaar uit te roepen. We ontvangen 

een bijdrage van € 10.000,- waardoor we de de-
mentievriendelijke oversteek kunnen realiseren.” 

De oversteek 
Eind augustus 2020 diende ‘onze buurt De Pos-
ten’ (een samenwerking van Zorgcentrum de 
Posten, gemeente Enschede, woningcorpora-
ties Domijn en Woonzorg Nederland) bij het AN-
WB-fonds een plan in om een ‘dementievrien-
delijke oversteek’ te maken op het kruispunt van 
de Lintveldebrink met de Broekheurne-Ring. Het 
ANWB Fonds helpt namelijk maatschappelijke 
initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid, 
duurzame mobiliteit en vrije tijd/toegankelijkheid. 
Het kruispunt wordt nu als onveilig ervaren. Over-
steken op dat kruispunt is alleen wel de snelste 

en meest logische manier om vanuit De Posten 
bij bijvoorbeeld het winkelcentrum te komen. De 
aanvraag is tot stand gekomen als gevolg van 
een langgekoesterde wens uit de wijk. 
Om een veilige oversteek te maken, zal nu een 
zebrapad worden aangelegd. Deze wordt net 
zo hoog als de stoeprand, zodat je er met een 
rolstoel makkelijk overheen kunt. Het zebrapad 
wordt ook extra breed, zodat je elkaar makkelijk 
kunt passeren. Of zodat je er met een duofiets 
overheen kunt. Het pad wordt ook hoger dan de 
straat, zodat er voor de auto’s een soort drempel 
ontstaat. 

Ank Braspenning: “Dit resultaat is een kroon op 
het werk van iedereen die zich hard heeft ge-
maakt voor de realisatie van de dementievrien-
delijke oversteek. We zijn enorm blij dat hierdoor 
een lang gekoesterde wens uitgevoerd kan wor-
den. Én dat de oversteek, die de buurt De Pos-
ten met Winkelcentrum Enschede Zuid verbindt, 
niet alleen veiliger, maar ook dementievriendelijk 
wordt. Daarmee zijn we letterlijk een stap dichter 
bij een wijk waar iedereen fijn kan wonen en le-
ven.” 

Op 10 februari heeft de ANWB de cheque tijdens 
een online bijeenkomst uitgereikt. Alle partijen 
waren daarbij (digitaal) aanwezig. In de krant van 
maart kunt u daar een verslag van lezen. Helaas 
dus geen feestelijke foto’s bij dit bericht. Er lag 
teveel sneeuw.

Onze buurt De Posten heeft inmiddels de voor-
bereidingen voor de aanleg van de oversteek in 
gang gezet. De aanleg kost nog wel wat tijd. De 
hoop is dat de dementievriendelijke oversteek in 
het laatste kwartaal van 2021 klaar zal zijn.

Sinds dit jaar is de afvalinzameling an-
ders dan u gewend was. Zo kregen 
laagbouwbewoners eind vorig jaar een 
container voor verpakkingen en hoog-
bouwbewoners een verzamelcontainer 
voor hun groente-, fruit- en etensresten. 
Ook heeft u mogelijk andere inzamelda-
gen.

Verpakkingen (plastic, blik en dran-
kenkartons)
Inwoners van laagbouw konden voor de 
zomer van 2020 kiezen of zij een ver-
pakkingencontainer aan huis willen of 
het verpakkingenafval liever zelf weg-
brengen naar een verzamelcontainer. 
Eind vorig jaar zijn er ruim 40.000 ver-
pakkingencontainers in Enschede be-
zorgd, een hele klus! De verpakkingen-
container wordt 1x per 4 weken geleegd. 
Inwoners die kozen voor het wegbren-
gen van verpakkingen, kunnen samen 
met de hoogbouw-
bewoners gebruik 
maken van de ver-
zamelcontainers. Ie-
der huishouden dat 
het verpakkingenaf-
val wegbrengt, ont-
ving eind januari een 
voucher. Met deze 
voucher kunnen 5 
rollen verpakkingen-
zakken opgehaald 
worden bij één van 
de deelnemende 
supermarkten, het 
stadskantoor en het stadhuis. Kijk voor 
alle locaties op www.twentemilieu.nl/en-
schede/verpakkingen.
Let op: de huis-aan-huis inzameling met 
de doorzichtige zakken is dus gestopt 
en vervangen door de inzameling via 
containers. Verpakkingenzakken kun-
nen alleen weggebracht worden naar de 

verzamelcontainers. Kijk voor alle loca-
ties op www.twentemilieu.nl/enschede/
containerlocaties of in de gratis app van 
Twente Milieu.

Groente-, fruit- en etensresten (gfe)
In de gemeente Enschede zijn eind vorig 
jaar meer dan 300 gfe-verzamelcontai-
ners geplaatst. Door de komst van deze 
nieuwe containers hoogbouwbewoners 
gratis hun groente- fruit- en etensresten 
gescheiden inleveren. Daarvoor kregen 
zij eenmalig een handig gfe-bakje voor 
op het aanrecht. Van gfe-afval wordt 
compost gemaakt dat wordt gebruikt om 
bloemen en planten beter te laten groei-
en. Een nuttige grondstof!

Nieuwe inzameldagen
Mogelijk komt Twente Milieu voortaan 
op een andere dag uw containers legen 
dan u voorheen gewend was. Kijk daar-

om op uw persoonlij-
ke afvalkalender wan-
neer uw containers dit 
jaar geleegd worden. 
Deze vindt u in de 
gratis app van Twente 
Milieu (mét handige 
herinneringsfunctie) 
en op www.twente-
milieu.nl/enschede/
afvalkalender. 

Meer informatie
Wilt u meer infor-
matie? Kijk dan op 

www.twentemilieu.nl/enschede of neem 
contact op met de klantenservice van 
Twente Milieu. Dat kan digitaal via www.
twentemilieu.nl/contact of telefonisch op 
werkdagen tussen 08.00-17.00 uur via 
het nummer 0900-8520111 (lokaal ta-
rief).
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Meer bomen in Zuid

Nieuwe containers en inzameldagen 
in Enschede-Zuid

Boompjes voor 
beginners

Winterse natuurfoto 
maken
De natuur helpt je door corona heen!

De dementievriendelijke oversteek heeft gewonnen!
den. Het pakket is naar 15, aangenaam verraste, bewoners gebracht. Ze 
geeft aan het jammer te vinden dat Dennis de Heusden vertrekt.
De huisvesting van de drie losse scholen op de Helmerhoek staat op de 
prioriteitenlijst. Dit betekent dat er binnen nu en 5 jaar nieuwe huisvesting 
voor moet zijn. De gemeente en de scholen zitten nu nog in de gespreksfa-
se. De wethouder voegt toe dat er zeker wordt gekeken naar een gebouw 
voor meer dan alleen scholen omdat die vaak ‘s avonds en in het weekend 
leeg staan. Er wordt altijd gekeken naar kansen voor de hele wijk.

Vragen vanuit de commissie
Mevrouw Hofman van de PvdA wil graag weten samen met een hoop 
vrachtwagenchauffeurs hoe het zit met de lus in de Wesselerbrinklaan bij 
het WCE Zuid. De wethouder antwoord dat het op de planning staat voor 
het tweede kwartaal van 2021. Dan gaan er ook gesprekken gevoerd wor-
den met belanghebbenden. 

Presentatie van de Wijkwijzer
Mevrouw Rozario doet een presentatie over de Wijkwijzer. In 2019 is be-
sloten dat de toegang tot het sociaal domein verbetert moet worden. Elke 
gemeente richt dit op eigen wijze in. De gemeente Enschede is bezig om 
de juiste voor haar in te richten.*
De gemeente wil de toegang tot hulp en steun anders organiseren. Zodat 
er meer gebruik wordt gemaakt van de kracht van inwoners zef. Het doel is 
om dichtbij en laagdrempelig voorzieningen te vinden. En dat je als inwo-
ner sneller hulp vindt in plaats van dat je lang moet zoeken. Op dit moment 
zijn er 9 Wijkwijzers die elk twee ochtenden open zijn. Dat is het hoogst 
haalbare binnen het huidige budget. Later dit jaar gaat de gemeenteraad 
hier nog over besluiten. Mevrouw Rozario is het eens met mevrouw Ver-
beek van de PVV dat de huidige openingstijden te weinig zijn.
Jeroen Wams verteld over het ontstaan en hoe het nu gaat met de Wijkwij-
zer. De Wijkwijzer in Zuid kunt u vinden in wijkcentrum de Magneet op de 
Wesselerbrink en in het Stroinkshuis op Stroinkslanden. Daar zaten al part-
ners zoals wijkcoaches, politie en M-Pact. In het Stroinkshuis is daar het 
Doe Mee Huis bijgekomen, voor en door bewoners. In de coronatijd zijn de 
Wijkwijzers gewoon geopend. In het Stroinkshuis op dinsdag- en donder-
dagochtend in de Magneet op maandag- en woensdagochtend. Iedereen 
in Zuid kan daar dus naar toe met zijn of haar vraag. De Wijkwijzer opereert 
nu binnen het bestaande beleid. In de zomer wordt er verder gepraat hoe 
het verder zal gaan met de Wijkwijzer. Wordt vervolgd dus. 
Mevrouw Hofman vraagt naar de mogelijkheden voor de Helmerhoekers. 
Jeroen Wams weet dat die de weg naar de Magneet en het Stroinkshuis 
weten te vinden. Vanuit de Helmerhoek zijn er wensen maar of dat haal-
baar is is de vraag. 

Het volgende agandapunt is de pilot cameratoezich bij het milieuplein bij 
het Winkelcentrum Enschede Zuid. Op dit milieuplein wordt teveel bijge-
plaatst. Dat wil zeggen niet in de containers gedaan wat leidt tot een puin-
hoop en het trekt ongedierte aan.
Nicolette Hoogeveen is van het beleidsteam Afval van de gemeente. Het 
cameratoezicht is een onderdeel van een bredere aanpak. Ze noemt o.a. 
het ondergronds brengen van de containers, welkomspaketten voor nieu-
we bewoners, aanleg van tuintjes rondom en stoepcommunicatie. Came-
ratoezicht is een laaste redmiddel. Camera’s kunnen afschrikken maar ook 
helpen bij het vinden van de daders.
Omdat camera’s een inbreuk zijn op de privacy van mensen mag het alleen 
ingezet worden als niks anders helpt en als het proportioneel is. Dat laatste 
wil zeggen dat de voordelen echt groter moeten zijn dan de nadelen. Er 
moet nu nog gewacht worden op een uitkomst van een formele raadple-
ging bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die gaat daar uitsluitsel over ge-
ven. Voor de rest ligt alles klaar om van start te gaan. Tot die tijd, ongeveer 
halverwege mei, worden nulmetingen gedaan, hoe is het nu. Ook wordt 
er op stedelijk niveau gecommuniceerd dat het afval echt in de containers 
moet en niet er naast. Meneer Versteeg van Groep Versteeg vraagt zich af 
waarom het allemaal zo lang duurt en wat dat dan kost. Hij gaat hierover 
schriftelijke vragen stellen. Meneer Kel (BB) en Jajan (VVD) vinden het 
ook allemaal wel erg lang duren. Mevrouw Schouten (GL) is blij dat het 
zorgvuldig gebeurt. 

Dan is de vergadering afgelopen. De volgende vergadering is op 9 maart. 
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De afgelopen tijd zijn er binnen het 
team van stadsdeelmanagement 
Zuid enkele wisselingen geweest. 
Met het vertrek van Zarina Dihal als 
wijkregisseur van de Wesselerbrink 
ontstond er een vacature in het team 
van wijkregisseurs.

Stadsdeelmanagement Zuid heeft 
inmiddels een nieuwe collega ge-
vonden! Per 1 februari is Cécile IJs-
seldijk gestart als wijkregisseur in 
stadsdeel Zuid.

Met de komst van Cécile IJsseldijk 
was het ook noodzakelijk opnieuw 
naar de bestaande wijkverdeling 
van de wijkregisseurs te kijken. Dit 

heeft tot een wijziging van de aan-
dachtsgebieden geleid, zodat er met 
volle kracht gewerkt kan (blijven) 
worden aan de verschillende uitda-
gingen, projecten en ontwikkelingen 
in stadsdeel Zuid.  

De komende tijd kunt u hier in deze 
krant nader kennismaken met de 
verschillende wijkregisseurs en met 
hun werkzaamheden voor de wijk. 
Heeft u nu al een vraag over een 
specifiek onderwerp en wilt u daar 
met de wijkregisseurs persoonlijk 
over spreken? Neem dan per mail 
contact op via stadsdeelmanage-
mentzuid@enschede.nl.

Verandering binnen 
Stadsdeelmanagement Zuid

Per 1 februari 2021 ziet de wijkverdeling er als volgt uit:

* Inhoud term ‘sociaal domein’ verschilt per gemeente
Het sociaal domein is zeker nog geen afgebakend domein. In sommige gemeen-
ten omvat het alleen de drie decentralisaties (Jeugdwet, Wmo en Participatie-
wet); in andere gemeenten worden ook domeinen als wonen en ruimte, sport 
en cultuur, onderwijs en kinderopvang, bijstand en schuldhulpverlening en de 
dienstverlening vanuit de sociale basis (zoals welzijn) tot het sociaal domein 
gerekend. Kleinere gemeenten hanteren vaker de brede, integrale definitie van 
het sociaal domein dan grotere gemeenten.
De intentie in het sociaal domein is vanuit een integrale werkwijze de zorg en 
ondersteuning rond de burger te organiseren. Bij een brede, integrale definitie 
van het sociaal domein moeten heel veel disciplines met elkaar samen (leren) 
werken.
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Jonge mantelzorgers 
zijn kinderen en jonge-
ren die opgroeien met 
zorg binnen het gezin.
Om deze jongeren te 
ondersteunen bieden 
wij activiteiten aan 
waar zij lotgenoten 
ontmoeten, even het 
huis uit zijn en daar-
naast en stukje er-
kenning/herkenning in 
elkaar kunnen vinden. 
Ondanks corona pro-
beren wij onze doel-
groep te ondersteu-
nen. Dit doen we door 
onze activiteiten buiten 
en in kleine groepjes te 
organiseren. 

Wanneer: Zaterdag 6 maart
Spray paint is een soort graffiti achtige activiteit waarbij de kinderen een eigen 
kunstwerk mogen maken. Daarnaast maken we een mooi kampvuur en zijn heerlijk 
buiten bezig.

Vanwege corona blijven onze activiteiten buiten en in kleine groepjes.

Opgeven kan voor de volgende momenten:
– Zaterdag 6 maart van 10.00 tot 12.30 (max 15)
– Zaterdag 6 maart van 13.30 tot 16.00 (max 15)
Geef bij het aanmelden door welk tijdstip je mee wil doen!

LET OP! VOL = VOL

locatie: Buitencentrum Beundersveld, Torendijk 21, 7554 SX Hengelo (o)
 
Wil je meedoen? Geef je dan snel op:
Email: info@jmz-go.nl
Telefoon: 06-13034803

Meer informatie? Kijk op https://www.jmz-go.nl/events/spray-paint

Een zus van de meiden van onze inloop 
heeft een mooi en waargebeurd verhaal 
opgeschreven voor ons. Chantal: “Toen 
ik in het derde jaar van MBO zat verloor 
ik een van mijn vrienden. Hij pleegde 
zelfmoord. Het was een hele nare tijd 
voor me. Ik bleef denken dat ik iets over 
het hoofd had gezien, dat ik iets gemist 
had. Wat was er met hem aan de hand 
geweest? Ik had meer kunnen doen, 
hem meer kunnen steunen. Vooral de 
dag na zijn begrafenis was zwaar. Dus ik 
ging die dag naar de begraafplaats. Het 
was steenkoud. Natuurlijk had zijn graf 
nog geen steen. Ik ging bij zijn graf zitten 
en moest erg huilen. Na 
een paar minuten voel-
de ik een hand op mijn 
schouder. Ik dacht dat ik 
gek werd omdat ik dacht 
dat ik alleen was daar. Ik 
zag een man van een jaar 
of 80 staan. Hij vroeg of 
het met me ging. Ik weet 
niet hoe het kwam, misschien door zijn 
leeftijd, maar ik vertelde hem alles. Hij 
luisterde naar me en toen zei hij dat ik 
mezelf niet de schuld moest geven. En 
dat de beste manier om iemand te eren 
was om in je leven eruit te halen wat erin 
zit. Dit hoorde ik natuurlijk niet voor het 
eerst, het wordt vaker gezegd. Maar op 
dat moment kwam het echt binnen. Ge-
rard, zoals de man heette, vertelde dat 
zijn vrouw op de begraafplaats was be-

graven. Hij kwam elke dag hier en voel-
de dan haar aanwezigheid. Hij kon niet 
wachten haar weer te zien. Hij vroeg 
me of ik haar graf wilde zien. Zoals hij 
praatte over haar leek het alsof ze nog 
maar net was overleden. Maar toen we 
bij haar graf aankwamen zag ik dat ze 
al 16 jaar geleden was gestorven. We 
praatten nog even over Anna en gingen 
daarna beide naar ons eigen huis. Ge-
rard had me beloofd om ook bij het graf 
van mijn vriend langs te gaan, elke keer 
als hij op de begraafplaats zou zijn. En ik 
beloofde dat ook te doen bij zijn vrouw. 
Meer dan twee jaar hield ik mij aan deze 

belofte. Ik zag vaak het-
zelfde plantje op het graf 
staan als op het graf van 
Anna. Daardoor wist ik 
dat Gerard zich aan zijn 
belofte hield. Toen ik ging 
studeren in Nijmegen zat 
er steeds langere tijd tus-
sen mijn bezoeken aan 

de begraafplaats. Vorige week was ik er 
weer eens. Ik was in paniek, want ik kon 
het graf van Anna niet vinden. Maar om-
dat het herfst was en er veel bladeren 
lagen, kon het zijn dat ik niet goed keek 
en de steen onder het blad verstopt was. 
Maar na een paar minuten vond ik het 
graf. Daar waar het altijd was geweest. 
Alleen was het nu een compleet nieuwe 
grafsteen, en Gerard zijn naam stond er 
ook op…”    Chantal

Column: Wijkverhalen

In februari worden speciale Winter Games voor jongeren georga-
niseerd. Ontmoetingspark Enschede Zuid en Ontmoetingspark 
Schreurserve slaan de handen ineen. Martijn Koop, ontmoetings-
clustermanager bij Victoria ’28 op Ontmoetingspark Enschede Zuid: 
“Mijn collega Tom van Veen van CVV Sparta op Ontmoetingspark 
Schreurserve kwam met het idee. Samen met onze partners zijn 
we plannen gaan maken en hebben we subsidie bij de foundations 
aangevraagd.”

Winter Games
De Winter Games zijn een initiatief van de Krajicek Foundation, 
de Johan Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland. De Win-
ter Games hebben als doel om met extra sport- en spelactiviteiten 
jongeren te motiveren in beweging te komen. Tijdens de huidige 
coronapandemie krijgen jongeren vooral te horen wat er allemaal 
niet mag én niet kan. Daarom is het belangrijk om hen, juist nu, een 
positieve impuls te geven zodat ze positiever de donkere winter-
maanden door kunnen komen.

Martijn: “We merken dat de motivatie bij de jongeren afneemt. Ze 
kunnen wel trainen, maar dat is ook alles. Wij willen dus graag hel-
pen om meer activiteiten voor jongeren aan te bieden. Om ze weer 
(meer) in beweging te krijgen. We vinden het bij Victoria ’28 belang-
rijk dat er naast sport ook sociale contacten zijn. We willen bijdra-
gen aan de (sociale) cohesie van de wijk en de maatschappij. Dat 
betekent dat wij niet alleen teams naar de games sturen. Maar dat 
we ook contact hebben gezocht met onze buren FC Aramea en de 
judovereniging. Zij gaan ook teams samenstellen om mee te doen. 
Jongerenwerker Randy van Alifa werkt ook bij ons op het park. Hij 
gaat teams samenstellen van jongeren uit de zuidwijken. Zo gaan 
we er met elkaar iets leuks van maken. 
Het laatste weekend van de Winter Games vindt plaats in het 
weekend van 20/21 februari bij AWA Outdoor op Ontmoetingspark 
Schreurserve aan de Kotkampweg in Enschede. Per dag worden er 
zeven sessies van een uur aangeboden. Per sessie kunnen 15-20 
jongeren meedoen. Martijn: “In totaal kunnen dus 400-600 jongeren 
meedoen.”

Prijs voor het beste team 
Iedere sessie wordt afgesloten met een ‘team-hindernis-spel’. Op 
basis van de score, bepaald door tijd en strafpunten, wordt één win-
nend team voor de zaterdagen en één voor de zondagen bepaald. 
Deze twee winnende teams krijgen een gratis Tubing clinic aange-
boden door Skicentrum Moser op het Rutbeek. 

Meer informatie? Kijk op www.ontmoetingsclusters.nl. In maart kunt 
u in deze krant een verslag van de Winter Games lezen.

Winter Games voor jongeren van 
13-17 jaar

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

Reden
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In het zonnetje: afdeling Helmerhoek 
van de Zonnebloem

Creatieve activiteit voor jonge 
mantelzorgers

Ine Vlutters is in 1997 bij de afdeling 
Helmerhoek als vrijwilliger van de 
Zonnebloem begonnen. Zij werkte 
toen nog volop. Via haar buurvrouw, 
die toen penningmeester was, werd 
zij enthousiast en sloot zij zich aan 
bij de afdeling Helmerhoek die in 
1994 al was opgericht. Naast het 
bezoeken van gasten, werd ze na 
een tijdje bestuurslid activiteiten, 
en daarna is ze geleidelijk in de rol 
van voorzitter terecht gekomen. Ook 
ging ze mee als ondersteuning bij 
bootreizen van de Zonnebloem en 
de vakantieweken, later ging ook 
haar echtgenoot mee. Hij heeft nog 
meegewerkt aan de totstandkoming 
van de website van de Zonnebloem 
Helmerhoek en regio Enschede, wat 
later achterhaald werd door Face-
book. Vanuit haar ervaring als leiding 
bij de scouting en haar werkzaamhe-
den bij personeelszaken ging rege-
len en organiseren haar goed af. Zij 
benadrukt echter dat zij vooral van 
gelijkwaardigheid en samen optrek-
ken is, de afdeling Helmerhoek staat 
met de gezellige club enthousiaste 
vrijwilligers. Ieder heeft zijn bijdra-
ge en omdat ze toch redelijk klein 
waren ontstond er echt een band, 
maatjes voor het leven, iets wat voor 
Ine erg belangrijk is en kenmerkend 
voor haar club. Zij wil dan ook graag 
haar medevrijwilligers noemen; Ma-
rion Constantinides (tot 1 januari 
2020) Margaret Kerkhof, Betsy Lam-
mertink, Ans Peek, José Hoveling, 
Ada de Weerd. Afgelopen jaar heb-
ben zij net als de andere afdelingen 
ook weinig samenkomsten kunnen 
organiseren, maar zij hebben ge-
lukkig alle deelnemers wel indivi-
duele aandacht kunnen geven met 
bezoekjes en telefooncontacten en 
presentjes op maat. Niemand hoeft 
eenzaam te zijn is het motto van Ine. 
Als ze zo terugkijkt op haar periode 
als vrijwilliger dan is er wel een aan-
tal hoogtepunten te noemen. Vooral 
van de kerst- en paasbijeenkomsten 
heeft zij altijd erg genoten samen 
met de deelnemers. Zij nam dan bij-

voorbeeld ook een advocaatje met 
slagroom, deed lekker mee met de 
deelnemers (terwijl ze normaal ei-
genlijk nooit een advocaatje neemt... 
zegt ze). Zo staat ook een high-tea, 
in de tuin bij een van de vrijwilligers, 
haar nog bij. De deelnemers waren 
zo enthousiast dat ze de vrijwilli-
gers kadootjes gaven en hen in het 
zonnetje zetten. Een van de gasten 
heeft een aantal huisjes gebreid voor 
tissues bijvoorbeeld, Ine gebruikt het 
huisje nog steeds. Waarom ze ook 
wel erg gelachen hebben zijn enke-
le vrijwilligers die goed de weg wis-
ten naar een activiteit en vervolgens 
toch veel later pas aankwamen... 
Ook een fijne herinnering is een uitje 
met de deelnemers en vrijwilligers 
naar de Oude Markt. Er stonden 
grote schommels en meerdere deel-
nemers waanden zich weer even 
superjong en waagden de zit op de 
schommel, brede lach bij de deelne-
mers van oor tot oor. Daarvoor doe je 
het! Ine is blij met de komende fusie 
van de zomer, het is praktisch om de 
organisatie samen te voegen, maar 
wel zonder verlies van de individu-
ele aandacht en kenmerken van de 
Helmerhoek deelnemers uiteraard. 
Graag blijft zij activiteiten organise-
ren en samen met de andere vrijwilli-
gers van afdeling Helmerhoek actief 
bij de Zonnebloem Enschede Zuid. 
Als bestuurslid heeft zij lang genoeg 
haar bijdrage geleverd, daar ziet zij 
verder vanaf. Ine, dank voor je tome-
loze inzet voor de Zonnebloem, ho-
pelijk blijf je nog lang vrijwilliger en 
kunnen we de fusie met Enschede 
Zuid met een gezellig feestje geza-
menlijk en fysiek vieren deze zomer.

Wilt u ook donateur, vrijwilliger 
of gast/deelnemer worden van 
de Zonnebloem Enschede Zuid? 
Neem contact op met Coby van Os, 
g.a.vanos@home.nl 053 477 30 91

Desire Jansen, 
Zonnebloem Enschede Zuid

De foto is gemaakt voor de coronatijd

Wacht niet te lang, onderneem actie!
Bij gezinnen waar financiële problemen ontstaan gaat 
de gemeente Enschede nog eerder en breder dan 
voorheen, hulp aanbieden. We zijn hiermee gestart in 
januari 2021. Vanaf dit moment is het onze wettelijke 
taak. We werken hiervoor samen met zorgverzeke-
raars, energiebedrijven, waterleveranciers en woning-
corporaties.
Wij willen u ondersteunen bij het vinden van de juiste 
hulp als u betalingsachterstanden heeft

Als u een betalingsachterstand heeft van één van de 
genoemde organisaties, melden zij dit vanaf 1 januari 
2021 bij de gemeente. Dit is vastgelegd in de wet. Als 
wij een melding van een betalingsachterstand ontvan-
gen nemen wij daarover contact op met degene die de 
betalingsachterstand heeft. Dit doen wij meestal per 
brief.
Door contact op te nemen met mensen met betalings-
achterstanden, willen we zorgen voor meer bewust-
wording en voorkomen dat achterstanden oplopen. Als 

er een betalingsachterstand bij ons gemeld wordt en 
u krijgt daarover een brief, dan is het belangrijk om te 
weten dat u niet verplicht bent om mee te werken. Uw 
contactgegevens bewaren wij niet als u niet zelf con-
tact met ons opneemt. Maar doet u dat wel, dan helpen 
u graag op weg!

Huisbezoeken bij meerdere betalingsachterstan-
den
In 2019 zijn we al gestart met het actief benaderen van 
inwoners waarbij twee of meer betalingsachterstanden 
gemeld zijn door de genoemde organisaties. In dat ge-
val kan het zijn dat wij een huisbezoek afleggen. Dit 
noemen wij het Vroeg Eropaf-project. Ook met deze 
werkwijze gaan wij in 2021 door.

Hulp zoeken is niet makkelijk, toch is het belang-
rijk om in actie te komen
De drempel om hulp te zoeken, is voor de meeste 
mensen hoog. Mensen melden zich meestal pas als 
het uit de hand gelopen is. Het hebben van schulden 

gaat namelijk bijna altijd samen met gevoelens van 
schuld en schaamte. Deze gevoelens kunnen in de 
weg zitten bij het om hulp vragen.  
Heeft u geldproblemen en wilt u hier vanaf? Het be-
gint met overzicht maken, praten en hulp zoeken. In 
Enschede zijn verschillende instanties die u kunnen 
helpen. Bekijk ook de informatievideo op enschede.nl/
schuldenvrij

Heeft u een brief ontvangen?
Dan gaan wij graag met u in gesprek om te zorgen 
dat u de juiste hulp kunt vinden. Het aanbod voor een 
gesprek is vrijblijvend en de inhoud blijft strikt privé. U 
kunt ons daarvoor bereiken via de e-mail: schulden-
vrij@enschede.nl. Graag het meldingsnummer dat bo-
venaan de brief staat en het telefoonnummer waarop 
wij u kunnen bellen vermelden in uw e-mail.

Wilt u meer informatie over vroegsignalering in 
Enschede?
Kijk op enschede.nl/vroegsignalering

Heeft u moeite met het betalen van rekeningen?

‘t Helmgras is nog steeds alleen voor de deelnemers. 
Die zijn hard aan het werk. Uw verslaggever kon er 
deze maand ook niet naartoe.
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Het is nog altijd stil op de velden en in 
onze kantine. Door de coronamaatrege-
len en de lockdown kunnen of mogen 
we nog weinig. Gelukkig mogen onze 
junioren bijna allemaal wel trainen. Maar 
de senioren staan al sinds maart langs 

de lijn. Ze zijn buitenspel gezet. Hoog 
tijd om eens te kijken hoe het op die ‘re-
servebank’ gaat.

Victoria Zaterdag 4
“Wij zijn het vierde zaterdagteam bij Vic-
toria ’28. We bestaan pas zo’n anderhalf 
jaar. We zijn een echt vriendenteam,” 
vertelt Julian Vriend.  Julian is één van 
de spelers en captain 3e helft. “Het team 
is een samenvoeging van verschillen-
de vriendengroepen. We hadden gelijk 
al 12 man. Maar omdat velen van ons 
fulltime werken of studeren, hadden we 
wel meer back-up nodig.” “Inderdaad,” 
bevestigt Hjalmar Lemmers, aanspreek-
punt en regelneef van het team. “Er zijn 

inmiddels spelers bijgeko-
men. Vaak bekenden van 
spelers, maar ook voor 
ons onbekende mannen. 
Die horen er nu ook hele-
maal bij.”

Ongelukkig begin
Julian: “Het gaat bij ons 
team om vriendschap, 
gezelligheid en bier, maar 
zeker ook om het voetbal-
len! Dus zijn we begon-
nen met trainen, trainen, 
trainen tot we allemaal 

wat conditie hadden en op elkaar inge-
speeld waren. De eerste wedstrijd in fe-
bruari vorig jaar was voor mij wel al na 
14 seconden over. Ik scheurde bij een 
stap mijn hamstring en bilspier af. Er zat 
niks anders op dan bankzitten en reva-
lideren.” 
Hjalmar: “We hadden twee of drie wed-
strijden gespeeld en toen ging alles plat 
door de coronacrisis.” “We hebben toen 
het weer mocht wel voorzichtig op af-
stand wat getraind, maar eigenlijk ging 
dat niet,” gaat Julian verder. “Uiteinde-
lijk mochten we in de zomer weer wed-
strijden spelen, maar ook nu hield het al 
snel weer op.” Hjalmar: “We hebben als 
team in anderhalf jaar tijd hooguit zes 
wedstrijden gespeeld. Dat schiet dus 
niet echt op.”

Gezelligheidsteam zonder 
gezelligheid
Bij veel seniorenteams gaat het naast 
voetbal ook om het sociale contact. El-
kaar ontmoeten. “Dat gaat nu niet. Bij 
ons bestaat een wedstrijd eigenlijk uit 
vier delen: de eerste en tweede helft 
op het veld, de derde helft in de kantine 
en daarna naar de stad. Het gaat echt 
om de gezelligheid. Om samen dingen 
doen. Dat missen we nu wel heel erg,” 
verzucht Julian. 

Er is wel bijna dagelijks contact via de 
groepsapp. Hjalmar: “We delen leuke 
dingen met elkaar, sturen filmpjes. Heb-
ben discussies over het profvoetbal. 
Maar we uiten ook ons ongenoegen 
over de situatie en de hoop dat we snel 
weer mogen.”
Voor Hjalmar zelf is het niet kunnen 
voetballen ook een groot gemis. “Voet-
bal is mijn hobby, zowel het trainen als 
het spelen. Als jochie was ik op straat 
al aan het voetballen. Gewoon omdat 
het leuk is. Zeker de wedstrijden en dan 
vooral het competitieve. Je speelt voor 
iets en als je dat dan met vrienden kunt 
doen, wordt het alleen maar mooier.”

Samen voor de club
Julian: “We zijn heel blij dat we bij Vic-
toria ’28 een plek hebben gekregen. We 
voelen ons er thuis. We hebben daarom 
ook collectief gezegd dat we gewoon de 
contributie blijven betalen. Ook al kun-
nen we nu niks en is het voor sommigen 
van ons veel geld. We doen het samen 
en samen voor de club!”

Wil je ook meedoen bij Victoria 4 als het 
weer mag? Stuur een e-mail naar Victo-
ria of laat een briefje achter in de kanti-
ne.

Zaterdag 4: een vriendenteam

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

Duchenne Heroes

Internationale Vrouwendag 2021: Invloed met Impact

In september 2021 vindt Duchenne 
Heroes plaats: dé offroad uitdaging 
van 2021! Door deze sponsorfiets-
tocht te rijden wordt door de deelne-
mers geld ingezameld om onderzoek 
naar medicijnen en oplossingen voor 
kinderen met de ziekte van Duchenne 
mogelijk te maken. Twee bevriende 
inwoners van Enschede Zuid, Mat-
thijs 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 voorberei-
dingen, beweegredenen en acties om 
geld in te zamelen.

Ralph: “We zijn alweer een maand 
verder sinds ons eerste artikel. De 
acties beginnen te lopen. Afgelopen 
dinsdag 16 februari was onze piz-
za-actie. We hebben de hele dag piz-
za’s bezorgd voor pizzeria La Riviera. 
Volgende maand zullen we u vertel-
len hoe het is gegaan. Ook hebben 
we alles rond gekregen voor onze 
sponsoractie met het bier. Dit hebben 
we in samenwerking met brouwerij 

Eanske en het Ontwerpcafé gedaan. 
Het Ontwerpcafé heeft voor ons een 
etiket ontworpen in de stijl van de Du-
chenne Heroes. Bij brouwerij Eanske 
hebben we bier afgenomen. De speci-
ale flesjes bier zijn via ons te koop en 
de opbrengst gaat natuurlijk naar ons 
sponsorproject. 
Matthijs en ik zijn veel aan het brain-
stormen over volgende acties om geld 
in te zamelen. De coronamaatregelen 
maken het wel erg lastig, omdat we 
beperkt zijn in de mogelijkheden. Mat-
thijs en ik zijn ook veel aan het trainen. 
Dit doen we veel individueel. Af en toe 
fietsen we een keer samen, maar dat 
is lastig omdat we allebei onregelma-
tige werktijden hebben.” 

Matthijs: “Eén van de voorbeelden 
van een nieuwe actie is een fietseve-
nement. Ik heb samen met een lokale 
horecaondernemer gekeken naar de 
mogelijkheden om na de coronacrisis 
een fietsevenement te organiseren 
met daarbij een hapje en een drankje. 
Een groot deel van de opbrengst van 
het evenement gaat dan naar de Du-
chenne Heroes.
Ik hoop net als iedereen dat het weer 
en de coronacrisis snel beter worden. 
Dan kunnen we eindelijk een goede 
trainingstocht gaan doen in het Teuto-
burgerwoud. We kunnen in Nederland 
wel fietsen, maar in het Teutoburger-
woud kunnen we ook gaan oefenen 
op het nodige klim- en daalwerk. De 
tocht gaat in september namelijk niet 
over gladde asfaltwegen!

De speciale bierflesjes van ‘De No-
abers’ zijn te koop bij Ralph en Mat-
thijs. Heeft u interesse? Bel dan naar 
06-27201473 of stuur een bericht via 
Facebook: www.facebook.com/ralph.
gort of www.facebook.com/matthijs.
heutman.54
Kijk voor meer informatie of om te do-
neren op: www.duchenneheroes.nl/
de-noabers.

Op 8 maart 2021 is het Internationale vrouwendag. 
Een dag om te vieren dat we vrouw zijn en wat we al-
lemaal hebben bereikt. Het is ook een dag om even stil 
te staan bij wat je zelf wil. Juist in deze drukke en cha-
otische (corona)tijd vergeet je dat makkelijk. Daarom 
organiseert Stichting Intercultureel Vrouwencentrum 
Enschede (SIVE) dit jaar een bijzonder online evene-
ment om Internationale Vrouwendag samen te vieren. 

Het thema dit jaar is: ‘Invloed met Impact’. Welke in-
vloed heb jij? Welk invloed zou je willen hebben nu 
alles in ons dagelijks leven verandert? ‘Invloed met Im-
pact’ gaat over vrouwelijke leiderschap. Dat zie je terug 
in de workshop waarmee vrouwen geïnspireerd en ge-

motiveerd worden om hun eigen dromen te ontdekken 
en zich te laten horen. 

Online
“Het was lang onduidelijk hoe we Internationale vrou-
wendag dit jaar konden vieren. Nu de corona maatre-
gelen langer duren zijn we blij dat we hebben gekozen 
voor een online programma, zegt Judith van Oostrom, 
coördinator bij SIVE. Iedere deelnemer kan zelf kiezen 
of ze het hele programma volgt of onderdelen van het 
programma. Omdat niet iedereen vertrouwt is met de 
techniek van zo’n online evenement is er ook techni-
sche ondersteuning paraat. 

Programma
Op maandag 8 maart 2021 is het online evenement 
van 11.00-22.00 uur. Je kan er voor kiezen het hele 
programma te volgen of om bijvoorbeeld alleen aanwe-
zig te zijn bij de workshops van jouw keuze.
11.00-12.00  Aftrap van Internationale vrouwendag met 

online koffie en ontmoeting.
12.30-13.30  Inspirerende Ontmoeting met Dorothee 

Loorbach, schrijfster van het boek ‘Blut’ 
14.00-15.00 Workshopronde 1

15.15-16.15 Workshopronde 2

Kleinkunst bijdrage van Margót Veld-
huizen, Stéfanie van Tuinen en John 
Kluijtmans

17.30-20.00 Pauze
20.00-21.00 Workshopronde 3
20.00-22.00 Film in samenwerking met Concordia

Kom in beweging
Bewegen is altijd belangrijk. Helemaal nu we veel 
meer thuis zitten dan normaal. Naast de workshops 
met dans werken we aan nog iets extra’s. Samen met 
de beweegmakelaars van Sportaal werken we aan 
een laagdrempelige beweegactiviteit die je naar buiten 
brengt. 

Kaartverkoop
Ben je er ook bij op 8 maart? We vragen een kleine 
bijdrage van € 5,- voor het mogelijk maken van dit eve-
nement. Voor dit bedrag kan je het hele programma 
volgen. Kaartverkoop en meer informatie vind je op: 
www.sive.nl

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor jou

Wat je woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we je 
culinair verrassen. Laten genieten van gemak… met onze 
keuze uit 150 maaltijden! 5 van deze maaltijden kun je nu 
proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.  
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten 
   en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Dat smaakt naar meer toch?

Eet je liever natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? 
Ook dat kan. Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 
0800 - 023 29 75 (gratis) en maak je keuze.  Vermeld bij de 
bestelling actiecode 202-SCE0221. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 15 mei 2021. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,
vegetarisch of 

glutenvrij.

Een bericht van de Dreamfactory

Een bericht van de Tunnelwachters

Ook wij zijn vanwege de lockdown helaas al weken gesloten. Maar we pro-
beren bezig te blijven. Daarom is er iedere woensdag- en donderdagmiddag 
tussen 14.00-16.00 uur iemand aanwezig voor inname van spullen. Dit doen 
we zolang de winkel gesloten is i.v.m. de lockdown. Met name kleding is erg 
gewild. 
Heeft u spullen om in te leveren, maar kunt u niet zelf bij ons langskomen? 
Daar hebben we sinds kort een oplossing voor. Via ons telefoonnummer kunt 
u ons appen wanneer u spullen voor ons heeft. Wij komen dan bij u langs op 
de spullen op te halen. Stuur ons een Whatsappbericht via telefoonnummer: 
06-33 701 529. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. 

Na aanleiding van het voorval vrijdagavond 5 februari, waarbij er een jonge 
meid met geweld, onder bedreiging van een vuurwapen, is beroofd van haar 
scooter bij de Zuidhollandlaan-tunnel, heb ik gevraagd aan de Tunnelwachters 
of ik niet namens ons een bloemetje kan sturen met een kaart met “Sterkte ge-
wenst en sorry dat wij er niet voor jou konden zijn terwijl je ons zo nodig had”.

Dit om haar te laten weten dat wij aan haar denken en dit hopelijk haar iets zal 
steunen met de traumatische ervaring dat zij helaas heeft meegemaakt en wat 
niemand zou moeten en hoeven mee te maken! 
                C. Dogan
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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

K p a g i n anderi
Door: groep 8a en juf Lisanne Theeuwen van 
basisschool De Windroos, Enschede
“Wat leven we in een bizarre wereld op dit mo-
ment. Ook het schoolleven staat volledig op z`n 
kop. Terwijl ik in een leeg

klaslokaal zit, zitten ‘mijn’ 15 kinderen elke dag 
trouw klaar achter hun beeldscherm. Klaar voor 
weer een nieuwe online lesdag. Het is hun laatste 
jaar bij ons op school, groep 8, ze gaan ervoor. 
Heel knap vind ik dat! We praten veel met elkaar 

over wat er in hen omgaat, over wat er speelt in 
hun koppies. Graag geef ik u een inkijkje in hun 
gedachten, want wat kunnen zij deze fantastisch 
verwoorden. Hieronder leest u een aantal door 
henzelf gemaakte gedichten...”

Ik mis...
Ik mis mijn leven zonder corona.
Ik mis al die verjaardagen van mijn vriendinnen. Ik mis 
tosti en noodles dagen op school.
Ik mis scouting en dansles.
Het is goed dat we online kunnen doorgaan. Het is ons 
laatste jaar en dat is belangrijk.
Maar, als we ons niet hadden gehouden aan de wetten 
van de regering, zoals het dragen van een masker, aan-
dacht besteden aan het wassen van onze handen en de 
afstand van anderhalve meter, zou de situatie nog erger 
zijn geweest.
Ten slotte hoop ik dat het vaccin zo snel mogelijk voor alle 
mensen beschikbaar zal zijn
en dat we zo snel mogelijk weer naar school kunnen gaan!
Youlya

Het is lockdown
Thuis is het saai aan het worden We missen school heel 
erg Lekker laat buiten spelen kan niet meer Ruzies ont-
staan op straat Ruiten worden ingegooid
Auto’s in de brand
Waar zijn de mensen mee bezig Lekker koken voor mama
In het weekend naar papa
Mijn familie missen
Ik heb nog nooit zo iets stoms meegemaakt
Hopelijk mogen we snel naar school We weer lekker laat 
naar buiten kunnen Weer onszelf kunnen zijn
Dat het allemaal weer normaal wordt Dat hoop ik
Ja, dat hoop ik echt
Gigi

Corona
Corona heeft veel effect op mij gehad. Familieleden die 
ziek worden of dood gaan.
Mijn hobby ́s die ik niet meer kan doen.
Was het maar zoals vroeger.
Maar toch zijn er mensen die het niet eens zijn met de 
regels en die zich er niet aan houden.
Als iedereen zich gewoon aan de afspraken hield waren 
er niet zoveel doden en zieken.
Ik mis mijn familie die ik niet kon zien tijdens Kerst,
de gezelligste tijd van het jaar.
Ik hoop dat dit snel vermindert.
Want ik zit in groep 8, een belangrijk en het leukste jaar.
Celinai

Zo komt groep 8a de lockdown door!
In deze tijd lopen we allemaal aan tegen het feit dat veel activiteiten 
waarop we ons zeer hadden verheugd, helaas niet kunnen doorgaan. 
Toch zie je overal om je heen mensen creatief worden. Zo ook groep 
8a:
De kinderen kwamen, nadat ze hoorden dat ons Kerstdiner op school 
niet kon doorgaan, met het idee om samen een Online Kerstdiner te 
houden! Het zou immers hun laatste Kerstdiner op de basisschool zijn. 
Mooie kleren aan, een kaarsje op tafel, wat lekkers erbij, juf Lisanne 
gooide er nog een leuke Kerstbingo in... we hadden een top-avond!

Corona tijd
Corona raakt ook onze klas
nu loop ik door de gangen en zie geen jas en tas.
Het schoolplein was leeg, nu ga ik weer naar huis en ga ik 
verder werken achter mijn beeldscherm buis.
Geen kind meer op straat, de speeltuin is leeg, Corona 
brengt heel wat teweeg.
Ik ga naar de Jumbo en koop me wat snoep,
ren gauw weer naar huis omdat ik voor 9 uur binnen zijn 
moet.
Veel politie op de straten en waterkannonnen die je raken, 
ik ga me nu lekker een kopje thee maken.
Koekje d’r bij en iedereen weer blij, want ik ben gelukkig 
Coronavrij.
Lynsey

Thuis
De lockdown gaat bij mij wel goed
maar het is ook iets dat je moet
De online lessen gaan ook wel goed
soms ga ik in de online meet met een mooie hoed Ik wil 
heel graag weer wedstrijden spelen soms moet je het ook 
even met iemand delen Ik wil zo graag weer terug naar 
school
en dan scoor ik daar vast weer een mooie goal
Samuel

“Ik heb gelukkig nog wel training (hockey). We moeten 
1,5 meter afstand houden en we mogen geen wedstrijden 
spelen. Dat is wel jammer.”           Irem

“Ik heb online dansles gedaan omdat ik anders niet mag 
sporten. Ook zit ik veel meer samen met mijn gezin en we 
doen bijna elke dag spelletjes thuis met elkaar.” 

Maha

“We gingen wandelen, met grote zaklampen in bossen 
lopen. We gingen ook veel cup cakes en appelflappen 
maken. Ik had voetbal, maar wel met 1,5 meter afstand en 
alleen onderlinge wedstrijdjes. Dat is ook wel leuk.”
Samuel

“Wij krijgen buiten dansles en kickboksles. Dan houden 
we 1,5 meter van onze juf.”      Elarya, Celina en Youlya

“Ik heb iets creatiefs bedacht en gedaan, namelijk basket-
ballen met wc-rollen! Om de tijd goed door te komen heb 
ik ook Just Dance gedaan en gegamed.”               Bryan

“We gingen zelf spelletjes bedenken, je kunt er echt heel 
veel verzinnen! Ook ging ik met m`n zus en broertjes chal-
lenges doen, dat is heel leuk.”          Malke

“Ik heb gezellig gewandeld met een vriendin. We gingen 
afstand houden. Samen met mijn zussen heb ik een puz-
zel gemaakt. Ook keken we samen films.”        Youlya

Het komt goed
Houd afstand van elkaar voor jezelf en voor haar
De vrijheid komt terug
als het even lukt maar niet zo vlug
Wees blij met elkaar Heb gelukkige momenten met hem 
en haar
Corona vaccins komen eraan wacht nog even op elkaar 
we zullen er voor gaan
Jozef

Corona
Corona laat ons even weten
dat we vooral dankbaar zijn niet moeten vergeten Scho-
len hebben de deuren gesloten, dat is verplicht kinderen 
spelen of werken thuis, met ouders als toezicht De juf 
geeft ons het stomme bericht
dat Corona ons helaas dwarsligt
Sven

Corona gedicht
Helaas zitten we allemaal in quarantaine Op Netflix keken 
we bijna elke scene
We hamsterden meerdere dingen, zoals wc papier En we 
kochten een hond, maar niet voor de sier
Corona ligt altijd nog op de loer Nee, Corona hebben is 
toch echt niet stoer
Misschien krijgen we Corona nog wel retour Maar voor nu 
blijft het een lastig parcour
Irem

In 2016 werd ik gevraagd 
een rol te spelen bij het 
opzetten van Groen Ver-
bindt, een project van de 
Posten en de Van de Bent 

Stichting op Erve Leppink, gesteund 
en gefinancierd door het Oranje 
Fonds.
Er was een coördinator  die de leiding 
had en o.a. voor vrijwilligers zou zor-
gen. De opzet was een samenwer-
king en verbinding te maken tussen 
de instellingen en de wijk en wijkbe-
woners. Op Erve Leppink werd be-
gonnen met 3 strookjes grond waar 
we bloemen en groenten op mochten 
planten. Op aanraden en met mede-
werking van vrijwilligers werd de tuin 
anders ingericht [lees: vergroot].

Ook werd er gestart met het ontwik-
kelen van 3 wandel/fietsroutes, die 
moesten voldoen aan de eisen, be-
reikbaar en gebruiksvriendelijk te zijn 
voor de bewoners van de instellingen 
en anderen die willen wandelen en 
fietsen, o.a. met rollators, rolstoelen 
duo fiets etc. Het opzetten van deze 
routes heeft 3 jaren in beslag geno-
men. Er wordt regelmatig gebruik van 
gemaakt. Het (toen) pas geopende 
wijkcentrum Helmerhoek werd be-
trokken in dit project, de toenmalige 
beheerder steunde het iniatief, en er 
leek wat moois te ontstaan. Maar he-
laas, het plan sneuvelde, dit vanwe-
ge diverse problemen (financieel en 
bestuurlijk).
De tuin op Erve Leppink trok de eer-
ste bezoekers en werd weer vergroot 
om groenten en fruit en bloemen te 
telen. De bewoners van De Bent 
(WEL) en de Posten mochten mee-
helpen, en gebruik maken van de ge-
oogste producten

In de wijk werden langs de routes 
stukken berm beplant met fruitbo-
men en bessenstruiken. Binnen 48 
uur waren er nog maar 4 boompjes 
over. Aan route 2-3 bevond zich 
een fruitgaard, deze paste goed in 
het beleven in de wijk. Helaas was 
het niet mogelijk hier helpende han-
den voor te vinden. In 2019 namen 
particulieren toch iniatief, wat nu is 
geresulteerd in “de BIJENHOEK”. 
Dat de beheerders van de Helmer-
hoek Nieuws-site hier een lepel in de 
pap hebben is goed te merken aan 
de vrijwel dagelijkse aandacht op 
de site Helmerhoeknieuws. Nu dus 

een mooi succesvol geheel, waar de 
commissie Noaberschap ook een zo-
mers thuis heeft gevonden. Prachtig!

Bij en rond het wijkgebouw werd een 
strak stukje borders aangelegd, met 
behulp van een bedrijf dat zijn perso-
neel ter beschikking stelde. Er wer-
den vrijwilligers gezocht om dit stuk-
je bij te houden, maar helaas geen 
aanmeldingen. Ook de basisscholen 
werden aangesproken, maar verder 
dan dat ze het een goed iniatief von-
den kwamen ze niet. Nu ligt dit stuk-
je er verwaarloosd bij. De boompjes 
zijn vernield evenals de bessenstrui-
ken enz. Jammer. In diverse bermen 
werden fruitstruiken en bloemen ge-
plant, helaas de maaiers van de ge-
meente reden alles er weer uit. na 
meerdere pogingen zijn we daar dus 
mee gestopt!!!

Op Erve Leppink werkt nog steeds 
een groepje in de tuin, waar regelma-
tig de bewoners door heen wandelen 
en de groepsleiders een bloemetje 
of groenten kunnen plukken. De tuin 
wordt dit jaar grotendeels met bloe-
men beplant, daar is nu een speciale 
“wilde” tuin en een grote “pluktuin” 
deel van. Men kan ook dit jaar weer 
groenten en bloemen plukken en be-
taalt daar een vrije gift voor. De vrij-
willigers helpen er u graag bij.

Vorig jaar zijn de eerste bermbloe-
men langs de busbaan gezaaid, het 
was een mooi gezicht! Helaas moe-
ten we ook hier de grasmaaiers in de 
gaten houden. Dit jaar willen we dat 
uitbreiden... maar daar hebben we 
hulp bij nodig.

We zoeken ook dit jaar helpers in de 
tuin! Uw hulp is welkom! U mag zelf 
bepalen welke dag en uur u wilt hel-
pen. Vrijdagmorgen is er de grootste 
groep, gezamenlijk genieten we van 
de lach van de cliënten, het tuinwerk, 
de koffie (vaak met ...) en de wande-
laars.

DOET U MEE? VANAF MAART 
STARTEN WE WEER! UITERAARD 
NOG STEEDS CORONAPROOF! 
Vanaf de 2e Vrijdag in februari is er 
op vrijdagmorgen altijd iemand om 
mee te overleggen.             

Vrijwilliger Chris

Groen Verbindt Enschede Zuid

basisschool De Windroos
Het Bijvank 107, 7544 DA Enschede, Telefoon: 053-4762082, E-mail: windroos@skoe.nl

“Ik heb in het bos gewandeld met mijn nichtje. 
Ook samen met papa, mama en mijn zusje veel 
spelletjes gespeeld. Ik wil nog zeggen: Wees 
sterk in deze Corona tijd!!”           Lynsey

Deze rebus is 
gemaakt door Malke. 

Lost u hem op?!

“Ik heb veel gebakken. In het begin van de lock-
down heb ik een worteltaart gebakken en een 
stukje aan de buren gegeven. Ze vonden het heel 
lekker! Ook heb ik een eigen training bedacht die 
ik thuis kan doen. Dat doe ik soms samen met 
mijn moeder. Mijn moeder en ik hebben samen 
films gekeken.”                           Gigi

Ingezonden brief
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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

Nou zeg, dat duurde lang, we staan hier vast te vriezen.
Het is hier zo ontzettend koud, mijn MAMOES moest al niezen.
Het was m weer gelukt, ik schrok me wezenloos
IEKUS hou je grote mond! Zijn mama keek vreselijk boos.

Ze kwam vriendelijk op me af met uitgestoken hand.
Sorry hoor, hij is wat zenuwachtig en verliest dan zijn verstand.
Is het goed dat ik nog even met u praat
voordat mijn zoon met u naar huis toe gaat.

Hij is nog nooit lang weggeweest en vind dat echt niet fijn
maar om heel eerlijk te zijn, mij doet het ook best een beetje 
pijn.
Maar zoals altijd is het weer zijn eigen schuld,
zo ontzettend eigenwijs en een ventje ongeduld.

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

Het speeltuingebouw is tot nader order gesloten, 
de speeltuin is open! 

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

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 maart 2021

De volgende krant verschijnt op:  
woensdag 17 maart 2021

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

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
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Crea speeltuin ’t Polböske
Vanwege het coronavirus was er dit jaar 
helaas minder vaak creatief dan gebrui-
kelijk. Zelfs de laatste activiteit bij de 
creatief, de kinderbingo, kon daardoor 
niet doorgaan. We vonden het jammer 
dat we geen officieel afscheid van de 
kinderen konden nemen. Desondanks 
zijn er het afgelopen jaar nog veel leu-

ke dingen gemaakt. Zoals, lichtgevende 
insecten, creazandkaarten, pompoen-
monsters, strijkkraalfiguren en nog vele 
andere dingen. De Crea van afgelopen 
jaar was weer mede mogelijk gemaakt 
door Werkgroep Wijkbudget Wesseler-
brink – De Posten. Onze dank daarvoor.

Graffiti langs de Broekheurnerrondweg
Honderden fietsers en automobilisten gaven een 
duim omhoog terwijl de graffitikunstenaar bezig 
was. Dit is misschien wel het mooiste transforma-
torhuisje van Twente.

Het idee leefde al een tijdje in Wesselerbrink: maak de 
wijk mooier door transformatorhuisjes en -kastjes op 
te vrolijken met graffiti. Eind 2020 besloot de wijkraad 
dit te financieren. Dat was mogelijk omdat bewoners 
dat jaar door corona minder geld hadden aangevraagd 
voor andere initiatieven.

De meest opvallende huisjes en kastjes in de wijk kwa-
men in aanmerking voor een upgrade – ook het huisje 
“Mariendaal 53a” aan de Broekheurnerrondweg, een 
echte blikvanger. Het was net als andere huisjes een 
magneet voor graffiti-tags.

De buurtcommissie van de straat Mariëndaal pakte het 
aanbod van de wijkraad op en vond zelf een geschik-
te graffitikunstenaar: Bram ter Huurne. De opdracht: 
maak er een kunstwerk van dat past in de buurt Ei-
kendaal. Geen doorsnee graffiti-werkje maar een klein 
pareltje langs de drukke Broekheurnerrondweg.

Griz-One
Enschedeër Bram (28) is een bekende in de scene. Hij 
houdt zich al 13 jaar bezig met graffiti onder de naam 
Griz-One. Maar illegale tags van hem zul je nergens 
aantreffen; aan bombing doet hij niet. Bram heeft er 
zijn werk van gemaakt, als zelfstandige met zijn eigen 

bedrijfje Caps and Needles.
Enerzijds zet hij tatoeages in tattooshop Inkognito in 
Oldenzaal. Anderzijds maakt hij graffiti-pieces in op-
dracht (een cap is een spuitmondje voor een spuitbus). 
Zijn stijl is New Skool, voor tatoeages en graffiti. In En-
schede tref je zijn graffiti-muren onder andere aan bij 
de Christelijke Jeugdorganisatie in het Van Heek Park, 
en ook op muren bij mensen thuis.

Gewapend met 62 spuitbussen was hij 4 dagen bezig 
op het grasveld tussen Mariëndaal en Broekheurner-
rondweg. Eerst bracht hij een donkere verflaag aan als 
ondergrond. Daarna tekende hij lichtjes de contouren 
van het ontwerp. Om te voorkomen dat het zwarte vlak 
‘s nachts door crossers zou worden overgespoten zet-
te hij er tijdelijk “no bombing please” op.

Wat zien we eigenlijk?
Bram: “Het ontwerp is geheel voortgekomen uit het ge-
sprek dat we vooraf gehad hebben. De speerpunten 
die ik daaruit heb gehaald zijn: het moet passen in de 
omgeving, te maken hebben met de wijk en niet aan-
trekkelijk om tags op te zetten. De kleuren gaan mooi 
op in de omgeving zonder dat het “druk” oogt. Om dit 
te vermijden heb ik gekozen voor natuurlijke kleuren 
en tinten, zodat het niet schreeuwerig word.”

“De onderwerpen slaan weer op de straat: ‘de achter-
tuin van Mariëndaal’ heb ik hiervoor als uitgangspunt 
genomen. Vandaar de vogelhuisjes en het koolmees-
je. De eikenbladeren slaan dan weer op de buurt Ei-

kendaal. Het slakje met het echte huis symboliseert 
het thuis-gevoel, iedereen moet en kan zich thuis voe-
len in de wijk. Bijen staan symbool voor de kracht van 
teamwork, na gehoord te hebben hoe jullie als buurt-
commissie samen dingen oppakken vond ik dat dit ook 
symbool moest staan in het geheel. Naast dat het geel 
mooi opvallend is in al het groen.”

Afronden
Het kunstwerk is eigenlijk nog niet helemaal af: er moet 
nog een anti-graffitilaag over. Dat is een waslaag die 
vier jaar goed blijft. Hoewel andere graffiti-kunstenaars 
een piece als dit uit onderling respect niet zullen over-
spuiten, is het altijd mogelijk dat iemand een spuitbus 
koopt en er overheen crost. Mocht dat gebeuren, dan 
kan het eenvoudig samen met de waslaag verwijderd 
worden met water van tenminste 60 graden Celsius.

Het kunstwerk is tot stand gekomen met wijkbudget en 
hulp van de wijkraad, met name Agnes van Baal (on-
meunig bedankt Agnes!). Namens de buurt bedanken 
we Bram voor de inzet van zijn geweldige talent (ook 
nog in de kou) en voor de fantastische transformatie 
van ons transformatorhuisje! We zijn er trots op, bij-
zonder bedankt Bram!

De buurtcommissie Mariëndaal

Bram “Griz-One” ter Huurne is te bereiken op zijn ei-
gen website capsandneedles.com, op Facebook, In-
stagram en op tel.nr. 06-4202 4962.
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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 
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Samenspraak
Uitvaartzorg door Marion Bollongino 06 - 15 21 50 70 (24/7)

www.samenspraakuitvaartzorg.nl

Uitvaartzorg Enschede-Zuid e.o.

Een afscheid 
in harmonie 
met herinneringen 
die uw dierbare 
zo bijzonder maken

Ongeacht waar u bent verzekerd



Tot wel
80% korting op jouw

chicste bestek.

Wesselernering 21

Bel voor een afspraak met: 
053 476 81 91


