
Het aantal fysieke én mentale gezondheidsklach-
ten (zoals vereenzaming) is onder ouderen mede 
door de coronacrisis flink toegenomen. De ver-
kregen zorg aan huis biedt daardoor niet altijd 
meer voldoende steun. Het (beschut) wonen in 
een woonzorgcentrum zou hiervoor een uitkomst 

kunnen bieden, zowel op fysiek als op mentaal 
vlak. Maar wanneer komt u ‘in aanmerking’ voor 
het wonen in een woonzorgcentrum? 

In een woonzorgcentrum wonen verschillende 
groepen. Denk hierbij aan bewoners met een 
WLZ-indicatie (Wet langdurige zorg) of een indi-
catie voor wijkverpleging. Ook kortdurende opna-
mes en huurders vindt u in woonzorgcentra. Er 
zijn dus meerdere mogelijkheden om in aanmer-
king te komen voor het wonen in een woonzorg-
centrum, waarbij de juiste hoeveelheid zorg altijd 
afgestemd wordt op het individu. 

Waar vindt u een woonzorgcentrum? 
In de wijk Wesselerbrink vindt u twee van deze 
woonzorgcentra: De Broekheurnerstede en de 
Broekheurnerborch. Hier is 24 uur per dag, 7 da-
gen per week de gewenste zorg aanwezig. Daar-

naast is er een eigen behandelcentrum met fysio-
therapie, ergotherapie en diëtetiek. Zo heeft u alle 
zorg altijd dichtbij. Vanzelfsprekend beschikken 
deze locaties over volledig gelijkvloerse apparte-
menten en is er een divers aanbod aan aanvul-
lende faciliteiten te vinden. 

‘Kennis maken’ met een woonzorgcentrum? 
Wilt u graag meer weten over wonen in een 
woonzorgcentrum? Of wilt u weten of u in aan-
merking komt voor wonen in een woonzorgcen-
trum? U kunt voor de Broekheurnerstede en de 
Broekheurnerborch vrijblijvend informatie opvra-
gen via de zogenoemde Cliëntadviseurs. Ook zijn 
op deze twee locaties modelwoningen ingericht, 
zodat u een goed beeld kunt krijgen van een ap-
partement. U kunt de Cliëntadviseurs bereiken 
via 0900-9200 of via clientadviesfo.enschede@
livio.nl.
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Het wordt steeds kleurrijker in de Wesselerbrink!

75
Heeft u ze al gezien? Die beschilderde prullenbakken 
en elektriciteitshuisjes? Op verschillende plekken in de 
wijk zijn lelijke voorwerpen/objecten gepimpt met graf-
fiti. Wij krijgen in ieder geval al veel positieve reactie 
van wijkbewoners die de objecten hebben gezien. 

Aanvragen Graffiti
Heeft u nog een lelijk voorwerp op een Brink dat nog 
gepimpt kan worden? Laat het ons dan weten! We 
hebben weer geld beschikbaar vanuit de wijkbudgetten 
omdat het pimpen met graffiti zo’n succes is. 

We hebben bijvoorbeeld al aanvragen van de Ypelo-
brink en de Posten gehad, die verschillende objecten 
beschilderd willen zien. De Hengeveldebrink wil ook 
nog graag een kast beschilderd hebben. En er zijn 
Brinken waar al een prullenbak beschilderd is en waar 
ze nu de andere ook graag willen. Maar er kunnen nog 
meer objecten gepimpt worden! 

Dus meld u aan bij wijkbudget@wesselerbrink.com 
Dan komen we kijken en geven het door aan de kun-
stenaars die dan met graffiti aan het werk gaan.

15
Er mogen weer dingen op Speeltuin Tuindorp

Een tekst op een pet-
je dat ik van een in-
woner kreeg toen ik 
net wethouder werd. 
Inmiddels een kleine 
drie jaar verder merk 
ik aan mijzelf dat deze 
tekst zeker van toe-
passing is.

Corona is inmiddels al 
meer dan een jaar on-

der ons. Meer en meer mis ik het fysieke contact met 
de inwoners van Zuid. Even met elkaar bijpraten, luis-
teren naar problemen die mensen ervaren, het vieren 
van de mooie dingen en samen de schouders eronder 
zetten. Om dit gemis een beetje goed te maken, krijg 
ik de ruimte om me in een maandelijkse column in de 
wijkkrant tot jullie te richten. 

De kracht van de inwoners van Zuid pakt mij telkens 
weer. Ook in deze tijd zie ik dat er veel mensen zijn 
die naar elkaar om blijven kijken. Elkaar helpen en 
ondersteunen daar waar dat nodig is. Alles binnen de 
grenzen van wat nu mogelijk is. Ik heb veel respect en 
waardering voor jullie!

Zelf blijf ik me ook graag inzetten voor Enschede Zuid. 
Elke donderdagmiddag heb ik mijn spreekuur. U kunt 
zich hiervoor melden via mail stadsdeelmanagement-
zuid@enschede.nl. En lukt het niet op een donderdag, 
dan plannen we gewoon een ander moment.

Hou nog even vol met elkaar in deze bijzondere tijden!

Arjan Kampman
Stadsdeelwethouder Zuid

Ik voel me Zuid

Wonen in een vertrouwde omgeving met de zorg 24/7 dichtbij? 
Wel zo prettig!
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Ik draai er niet omheen. Mijn wooncomplex 
kent een heleboel problemen. Het zijn be-
taalbare (senioren)appartementjes maar 
er wonen hier ook complete gezinnen met 
diverse achtergronden. Contact met elkaar 
hebben de bewoners niet of nauwelijks 
maar ze ervaren wel elkaars overlast. 
Nu kan ik ervoor kiezen om niets te doen 
maar zo zit ik niet in elkaar. Ik bekijk de za-
ken praktisch en ga actief aan de slag als 
dat nodig is. En hier is het heel vaak nodig 
om actief te zijn. Je moet je oren en ogen 

goed open houden en je handen uit de mouwen steken. Af en toe de bewo-
ners aanspreken op hun gedrag ook al wordt het je niet in dank afgenomen 
en op zijn tijd een sociaal praatje maken voor wie daar zin in heeft. De taal en 
gedragsproblematiek maken het soms moeilijk om een gesprek te voeren. In 
dit geval haal ik de wijkorganisaties erbij zoals de wijkcoach, politie, jonge-
renwerker en woning verhuurder want zij zijn er voor de bewoners.
Ik ben er druk mee en soms voelt het alsof ik er alleen voor sta. Ik kan me 
voorstellen dat er meer mensen in de wijk zijn die dit ook zo ervaren. Fijn en 
veilig wonen doen we toch samen?
Gaat het ons lukken om de dingen samen aan te pakken of geven we het 
op? De volgende keer wil ik het over vertrouwen hebben.

De Stille Kracht.

Contact: cynthia@imagowijzer.nl

Soms lijkt er geen einde te komen aan de winter. Soms lijkt er niks te gebeu-
ren in de natuur. Maar het tegendeel is waar. Na een lange koude periode 
in maart en april barst de natuur nu toch echt los. De aardappels zitten in de 
grond, de bloesem is alweer bijna uitgebloeid en de Magnolia’s waren weer 
prachtig dit jaar. De aardbeien doen hun best in een bak, onder een doek en 
op hoogte van de grond zodat ze niet aangevallen worden door slakken en 
vogels. De mensen van de kinderboerderij zijn druk bezig geweest. Er is een 
mooi paadje aangelegd en, vooral heel fijn voor kinderen en hun ouders, er 
staat een prachtig nieuw klimtoestel. Wordt vervolgd.

‘LATER IS AL LANG BEGONNEN…’

Beste bewoners,
In het weekend van Pasen was ik jarig. Voor de 2e keer op rij vond deze verjaardag in kleine kring 
plaats. Omdat je nog niet zoveel bezoekers tegelijk mag ontvangen, heb ik dit verdeeld over een aan-
tal dagen. Leuk! Ook leuke cadeautjes gekregen, waaronder het boek: “De jongen, de mol, de vos en 
het paard”, van Charlie Mackesy. Een boek met prachtige tekeningen en mooie teksten. Waaronder 
ook: “Wat wil je later worden als je groot bent”?  “Lief”, zei de jongen.
‘Bijzonder troostrijk als je het even niet ziet zitten, geeft houvast en stemt tot nadenken’, aldus André van 
Duin in zijn commentaar op het boek.

Troost en houvast, dat hebben we in deze huidige tijd allemaal wel een beetje nodig, denk ik. 
Soms lijkt de wereld één boze bende. Opeens zijn we tegenstanders als we het hebben over of we ons wel 
of niet laten vaccineren. En… staan we tegenover elkaar als de één vindt dat Mark Rutte wél heeft gelogen 
en de ander niet. Het hangt er ook vanaf wat je wilt lezen, wat je wilt horen of wat je gelooft.

Het Centraal Bureau voor statistiek meldde onlangs dat Nederland in de ‘landenlijstjes’ van onafhankelijke 
organisaties, als het bv. om welvaart of welzijn gaat, boven in het linker rijtje staat. Ook blijkt dat ondanks de 
maatregelen de mensen tevreden zijn over gezondheid, de woonsituatie en ondanks de lockdown zelfs met 
de sociale contacten. Reden om achterover te gaan leunen? Zeker niet!
Ik kom in mijn rol als Netwerkcoach genoeg situaties tegen die niet aan bovenstaande beelden voldoen. 
Helpt het om hier vooral boos en verontwaardigd over te doen? Even wel denk ik: om je hart te luchten. 
Maar daarna vooral: wat kan ik er zelf aan doen? ‘Verbeter de wereld begin bij jezelf.’ Dat is niet altijd even 
gemakkelijk. Vraag daarom gerust hulp hierbij. In de afgelopen weken heb ik met verschillende bewoners 
meegelopen om te zoeken naar mogelijkheden. 

Kom ik even terug op wat ik zei in een interview, aantal maanden geleden, met Domijn en een bewoonster 
van de Lintveldebrink: “Het begint bij elkaar groeten; een moment van even contact maken. Hoe meer men-
sen elkaar kennen, hoe meer mensen elkaar aanspreken, hoe makkelijker dat wordt.”
Een aantal bewoners die bij mij kwamen met een vraag om te ondersteunen, hebben ervaren dat dit kan 
werken. En vind je het moeilijk om dit te doen, vraag dan iemand om mee te gaan. Dan kan een buurman of 
buurvrouw zijn, familie of vrienden. Maar blijft niet wachten of wordt boos op facebook, twitter, de regering, 
de gemeente. Stap er zelf op af. Vandaag nog! 

Klein Orkest zong ooit (1984): ‘Later is allang begonnen’: 

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

Tarte Tatin

een Tarte Tatin 
is een omgekeerde appeltaart
dus heb ik
meel gesmolten
appels gezeefd
boter geschild 
suiker ontpit
ei ingevet
het deeg doen verdampen 
de pan laten rusten
een roller gekneed
de oven bekleed
en de mengkom uitgerold

vast lekker met
koffie verkeerd

Smakelijk van Anna 

K u i e r d r o a d

Waar zijn ze toch gebleven?
We hebben het allemaal waarschijn-
lijk wel eens dat je denkt, waar zijn 
ze toch gebleven, die oud-klasgeno-
ten, buren, mensen waarmee je in 
een straat woonde.
Soms kom je iemand tegen tijdens 
het boodschappen doen of in het 
voorbijgaan op de fiets, die je dan 
wel heel bekend voorkomt.
Omdat ik in dezelfde wijk ben opge-
groeid als waar ik nu nog woon, zijn 
er veel herkenningspunten. Daar op 
dat klimrek heb ik leren koppeltje dui-
kelen en daar kun je heel goed kant-
stoepen. Maar ook wel dat er toch 
een klein winkeltje was aan de Buur-
serstraat waar je altijd terecht kon, 
desnoods achterom. En heel lang 
geleden woonde er een schrootboer 
(is dat het juiste woord) op de hoek  
 

van de Buurserstraat en de Hazen-
dijk. Schrik heette hij en mijn vader 
vond het altijd heerlijk om daar even 
te struinen.
De meneer van het winkeltje waar 
je altijd terecht kon zie ik nog wel 
eens fietsen, dus is hij vaak in mijn 
gedachten.
Ook zijn er natuurlijk mensen die je 
alleen van het voorbij gaan kent of 
een enkel praatje. Zo zat er ‘s mor-
gens, lang voor de prikpost open 
ging, altijd een man uit Haaksbergen 
al vroeg te wachten op zijn beurt. 
Een kopje koffie vond hij dan altijd 
heerlijk.
Tijdens het zorg verlenen kwam ik 
bij regelmaat aan de praat met een 
meneer die duidelijk verlegen zat om 
een praatje. Hij woont in de straat bij 
een cliënt waar wij al jaren zorg ver-
lenen.
Beiden, de cliënte en hij wonen al  
 

jaren in dezelfde straat en kennen el-
kaar. Hij denkt aan haar verjaardag 
door middel van een kleinigheidje en 
laat regelmatig de groeten doen.

Nu zie ik op maandagmorgen een 
tas aan de deurknop hangen bij me-
neer, huis is een beetje bedekt door 
de grote bomen in de tuin maar de 
gele plastic tas is toch duidelijk zicht-
baar. Op dinsdag hangt de tas er nog 
en ik voel even iets van onbehagen.
Donderdag morgen als de tas er 
nog hangt bel ik aan. Geen reactie 
De langs wandelende mevrouw die 
ik aanspreek weet het ook niet en 
ik besluit te gaan vragen voor in de 
straat bij bewoners waarvan ik weet 
dat ze er al heel lang wonen.
Meneer blijkt al overleden. Zelfs de 
crematieplechtigheid is al geweest.
Daar schrik ik erg van. Deze man 
leek eenzaam en van de mensen  
 

waar ik mee praat blijkt dat ook zo te 
zijn. Ze dachten dat het wel tot in be-
paalde mate een gekozen eenzaam-
heid was, maar toch?
Ik ga naar de volgende cliënt en ver-
tel haar dat hij is overleden. Het doet 
haar verdriet.
Hoeveel mensen waarvan ik denk 
waar zijn ze toch gebleven zouden al 
overleden zijn.

Ik weet dat je niet iedere eenzaam-
heid kunt voorkomen, maar de wijk 
waarin ik ben opgegroeid en waarvan 
ik nog steeds denk dat het fijn wonen 
is, zal nog meer dan eerder een plek 
zijn waar ik probeer een goedemor-
gen en goedenavond tegen mensen 
te zeggen, om een begin te maken 
van samen.

Plien

Gewoon wesselernering 60-4 in Enschede, 053 - 4780470

 Veel
specialisaties.

Kijk op
www.fgcw.nl

Samen maken wij de samenleving 

als geheel nóg mooier. Met hart 

voor mens en natuur. Wij zouden 

niet anders willen, want wij zijn 

Humankind. 

www.humankind.nl

Optimale 
ontwikkeling 
voor ieder
kind.

Een goede buur zijn voelt als topsport 
zo ervaar ik het

Kinderboerderij De Wesseler

Wij van Fysio Movent bieden u aandacht, kwaliteit en goede zorg

U vindt ons aan de Zunabrink 12, 7544 DR Enschede
Telefoon: 053 569 87 87, Website: www.fysiomovent.nl 

“ Je zou zo graag een speler zijn 
Maar je staat aarzelend langs de lijn 
Bang om op je bek te gaan 
Je durft niet te kiezen 
Je mocht eens verzliezen 
Zo bang om alleen te staan 
Maar ergens halverwege, kijk je om en krijg je spijt 
Levend voor morgen raak je nu je toekomst kwijt 
Dan je in de boot genomen door de zilvervloot 
Sparend voor later ga je straks ook sparend dood 
Later is allang begonnen 
En vandaag komt nooit meer terug”
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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

Marc Teutelink, de voorzitter, opent de vergadering 
en heet iedereen, ook de thuiskijkers van harte wel-
kom. 
De aandachtspunten en toezeggingenlijst. Wet-
houder Arjan Kampman krijgt als eerste het woord 
over het olifantenpaadje aan de Oude Dijk. Het 
onderzoeksrapport van de nationale ombudsman 
is inmiddels aan alle raadsleden gestuurd. De 
wethouder heeft diverse gesprekken gepland met 
onder andere de klachtencommissaris en de be-
trokken familie. De klachtencommissaris is een on-
afhankelijk instituut voor burgers met klachten over 
gedragingen van de gemeente Enschede. De Nati-
onale Ombudsman volgt de uitspraak van de klach-
tencommissaris. De wethouder en de familie zijn 
het er over eens dat een en ander op een goede 
manier moet worden behandeld. Mevrouw Visser 
van Enschede Anders maakt een kritische opmer-
king dat deze casus al 5,5 jaar duurt. Veel te lang. 
Daar is de wethouder het mee eens. Mevrouw Fut-
selaar van de SP sluit zich aan bij mevrouw Visser. 
Ze zegt dat ze last heeft van plaatsvervangende 
schaamte dat het zo lang moet duren. Wethouder 
Kampman geeft aan binnenkort een reactie te ge-
ven richting de Nationale Ombdsman en de familie.
Wijkregisseur Dennis 
de Heusden neemt punt 
voor punt de rest van de 
aandachtspunten door. 
Wijkcentrum Helmer-
hoek. Door corona lig-
gen de activiteiten nog 
steeds stil. Dit onderwerp 
komt later in de vergade-
ring terug als agenda-
punt. Woonoverlast 
Hanenberglanden. Er is 
inmiddels begonnen met 
een uitgebreide analyse 
van de top 5 overlastge-
vende panden. Dit wordt 
zeer zorgvuldig gedaan 
met hulp van meerde-
re partijen en gaat dus 
even duren. De top 5 
blijkt goed gekozen. De 
analyse is in maart klaar. 
Er is dan ook weer een 
gesprek gevoerd met 
de commissie bewo-
ners Handenberglanden. 
Over het RIBW zijn geen 
nieuwe dingen te mel-
den. Er loopt nog een 
rechtzaak. Op 22 maart is er een gesprek geweest 
met de Tunnelwacht, die is bijgepraat over de 
plannen. Zij kunnen dan ook feedback geven. De 
Universiteit Twente is bezig met een app die ge-
koppeld is aan een camera bij de tunnel. De ge-
meente onderzoekt hoe een en ander juridisch in 
elkaar steekt. Mevrouw Visser spreekt wederom 
haar ongeduld uit. Ze prijst de Tunnelwacht die ook 
met -18 graden de wacht houdt bij de tunnels. Wijk-
regisseur Just Boeke legt uit dat het tijd kost omdat 
dit een innovatieve app is die nog nergens bestaat. 
Het ontwikkelen van een nieuw technisch concept 
kost tijd. Vanwege de privacyregelgeving mogen er 
geen gewone camera’s worden opgehangen. En 
dus is men gedwongen iets nieuws te bedenken 
en maken. Diverse raadsleden geven aan dat het 
te lang duurt. De wethouder zal een memo maken 
die de raadsleden dan kunnen agenderen en dan 
wordt er op politiek niveau, stedelijke commissie of 

raadsvergadering, verder over gesproken.
Dan het laatste aandachtspunt, Smileyveld 
Stroinkslanden. Wijkregisseur de Heusden: “Er 
wordt druk gewerkt aan de buitenwerkzaamheden. 
Dat moet klaar voor het buitenspeelseizoen begint.” 

Er zijn geen toezeggingen dus gaan we naar het 
volgende agendapunt. De korte mededelingen.
Stadsdeelmanager Timo Keuken vertelt over het 
gesprek met de jeugd van het Bonhoeffercollege 
aan de Geessinkweg. Waar ze behoefte aan heb-
ben in deze tijd. Er is een plan Hard Gaan ge-
maakt. De jongeren gaan samen met Alifa, Sportaal 
en Concordia zelf aan de slag. Er blijkt behoefte 
aan een huiskamer op school waar ze een-op-een 
kunnen praten over wat ze bezig houdt en wat ze 
beweegt [lees ook het artikel op pagina 9 van deze 
krant]. Deze zelfde club jongeren is ook gevraagd 
in de toekomst mee te denken met de gemeente. 
In antwoord op een vraag van mevrouw Bloemhof 
van D66 zegt Timo Keuken dat er ook gesprekken 
met andere scholen in de planning staan. Dan over 
Dragonheart. Per 1 maart jl heeft de huurder het 
pand verlaten. Inmiddels zit er iemand antikraak in 
zodat het pand niet verloedert. 

Nieuws uit de wijkraden. De heer Siekmans van 
wijkraad Wesselerbrink heeft twee onderwerpen. 
In de eerste plaats, de wijkraad krijgt jaarlijks een 
vergoeding voor onkosten. De huur van de ruim-
te in de Magneet is praktisch gelijk aan het sub-
sidiebedrag waardoor er geen geld meer is voor 
telefoon, papier, drukwerk of koffie. Kan daar wat 
aan gedaan worden? De stadsdeelmanager krijgt 
het woord maar legt uit dat het overal zo is en dat 
dat een politiek besluit is. Dus is de raad aan zet. 
De raadsleden besluiten dat dit punt op de agenda 
moet bij de bespreking van de nieuwe vastgoedno-
ta. Als antwoord op de vraag van Arjan Brouwer van 
DPE vertelt meneer Siekmans dat dit speelt sinds 
de aangepaste prijzen op de verbouwde Magneet 
anderhalf jaar geleden. Dan vraagt hij aandacht 
voor de toegenomen criminaliteit in de Wesseler-
brink. De wijkraad Wesselerbrink vraagt zich af of 
de woningbouwverenigingen voldoende onderzoek 

doen als ze mensen een woning toewijzen. Met an-
dere woorden: “Passen zij wel in de wijk?” vraagt 
hij. Hij verduidelijkt dat in principe iedereen welkom 
is maar het gaat de wijkraad vooral om mensen 
met een crimineel verleden. Later in de vergadering 
komt een item over veiligheid in de wijk. Wijkplat-
form Helmerhoek heeft geen mededelingen.

Vragen van de commissie: De heer Versteeg 
heeft schriftelijk vragen gesteld over de Stichting 
Noaberschap die activiteiten organiseert op de 
Helmerhoek. Een deel van die activiteiten vindt nu 
plaats bij voetbalvereniging Victoria dat officieel bij 
de Wesselerbrink hoort. Het botert niet tussen de 
stichting Noaberschap en het Wijkplatform Helmer-
hoek waardoor de communicatie mogelijk in gevaar 
komt. De wethouder legt uit dat de stichting Noa-
berschap een lening van de gemeente heeft gehad 
om een stichting op te richten zodat er ook subsidie 
buiten de wijkbudgetten kan worden aangevraagd. 
De stichting Noaberschap richt zich op het organi-
seren van activiteiten. Het Wijkplatform is de ge-
sprekspartner van de gemeente. “In beginsel doen 
ze beide goed werk.” De wethouder vindt dat niks 
groter is dan het belang van de wijk. De gemeente 

blijft in gesprek met bei-
de partijen. De wethou-
der wil niets liever dan 
dat beide partijen door 
een deur zouden kun-
nen maar weet niet hoe 
dat nu op te lossen. Als 
iemand tips heeft mag 
hij zich bij de wethouder 
melden. 

Jaarplan Zuid 2021, De 
agenda van Zuid, is het 
volgende agendapunt. 
Wijkregisseur Dennis de 
Heusden vertelt dat de 
jaarplannen middels de 
infographic op visuele 
wijze laat zien waar aan 
gewerkt wordt. Dit laat 
lang niet alles zien want 
dat zou veels te veel zijn. 
De bedoeling is om wijk-
bewoners actief te be-
trekken bij de plannen en 
ideeën aan te laten dra-
gen. De PvdA en Burger-
belangen hebben gehoor 
gegeven aan de oproep 

op de infographics te reageren. Allereerst de PvdA 
die heeft gereageerd op het onderdeel jeugd. Over 
de huiskamer van het Bonhoeffer College aan de 
Geessinkweg. 80% van de leerlingen komt uit Zuid. 
In die huiskamer kan van alles gebeuren. Een goed 
gesprek, huiswerkbegeleiding of een kopje koffie, 
etc. De huiskamer is opgezet door de school in sa-
menwerking met Alifa met diverse partners zoals 
Sportaal, de politie en de leerlingenvereniging. De 
huiskamer gaat drie middagen per week geopend 
worden. 
De PvdA heeft ook gevraagd naar wijkcentrum 
Helmerhoek. Dat is sinds vorig jaar in beheer bij 
de gemeente nadat een bewonersinitiatief twee 
lang het beheer heeft gedaan. Door corona heb-
ben er het afgelopen jaar zo goed als geen acti-
viteiten plaatsgevonden. Er wordt ondertussen wel 
gepraat over de mogelijkheden onder andere met 
het Wijkplatform, M-pact, de vrijwilligersorganisa-

Verslag stadsdeelcommissievergadering 9 maart 2021

Bel voor een afspraak met: 
053 476 81 91

Openbare orde & Veiligheid

Wonen & Leven

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

Voorzieningen
Start BSO+ als alternatief voor de zorgboerderij
Doorontwikkeling Wijkwijzer

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

Evaluatie kamergewijze 
verhuur en woonoverlast.

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

Duurzaamheid & Circulair
Aanpak illegaal bijplaatsen afval
Vergroenen van buurten 

Stroinkslanden
Pilot woonoverlast in beeld
Start bouwfase winkelcentrum 
Stroinkslanden
Doorontwikkeling 
Stroinkshuis 

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

Helmerhoek
Vergroten veiligheid 
fietstunnels
Doorontwikkeling 
Wijkcentrum 
De Helmer

De Agenda van Zuid
Ambities 2020 

Bentelobrink

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar

Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd, hoe 
kan dit eind van een hobbykamerblok er zo anders 
uit zien. Hier is de verklaring.

Het was 1992 toen er een enorme explosie plaats 
vond. Het was op de Bentelobrink waar toen de fa-
milie ‘Van Raay’ woonde. Ik weet het nog goed, een 
enorme knal en wij dachten dat zal wel vuurwerk 
zijn. Maar even later hoorden wij sirenes, keek ik 
uit het kamerraam en zag dat er coniferen in de 

brand stonden. Nou dat was dus niet zo, de hele 
pui was er uit geblazen door de explosie. De zoon 
Marco, liep op het dak met weinig kleren aan, want 
hij zou onder de douche gaan. Er was paniek alom. 
Er werd gedacht aan een lekkende gasfles omdat 
van Raay met oliebollen doet maar het bleek niet 
zo te zijn.

Ik heb Marco onlangs gesproken en hij vertelde dat 
er in de keuken al een gaslucht hing, waarschijnlijk 

door een gaslek bij de geiser. Zijn relaas is dat hij 
in de douche stond toen de explosie plaats vond en 
zijn herinnering is dat er tegels van de muur spron-
gen, het licht uitviel en overal water uit spoot. Hij is 
toen via een stuk kozijn dat is blijven hangen op het 
dak geklommen. Het is een wonder dat er niemand 
verongelukt is. De familie was alles kwijt zoals fo-
to’s enz.

Gerben de Jong

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het 
OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreek-
uur en bel 038 – 303 70 10. OV-ambassadeurs 
geven er antwoord op uw vragen over het gebruik 
van het OV. “Reizen met het openbaar vervoer is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen de 
OV-ambassadeurs. Daarom geven OV-ambassa-
deurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over 
reizen met trein en bus.   
De maandelijkse inloopspreekuren voor senioren 
zijn helaas tot nader orde geannuleerd. De corona-
maatregelen laten het niet toe. Mensen met vragen 

over het gebruik van het OV kunnen nu wel terecht 
tijdens het telefonisch spreekuur. 
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of 
hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt 
u meer weten over de coronamaatregelen in het 
OV of juist informatie over verlenging van abonne-
ment, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) nood-
gedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog 
niet hoe het werkt? Bel dan met een OV-ambassa-
deur tijdens het telefonisch spreekuur. 
De OV-ambassadeur neemt met u het antwoord 
door.

Wanneer: maandag tot en met vrijdag
Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur
Wanneer: dinsdag en donderdag  
Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur
Wanneer: maandag en woensdag  
Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur

Telefoonnummer: 038 - 303 70 10 

Meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
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Het is duidelijk; de laatste ja-
ren heeft Winkelcentrum En-
schede Zuid een enorme ver-
beterslag gemaakt. Er is flink 
wat nieuwe winkelruimte bij 
gekomen, de buitenruimte is 
opgeknapt, er is een gezellig 
binnenplein ontstaan en de 
hele uitstraling is veel vrien-
delijker geworden. Daardoor 
spat ook het plezier er weer af 
bij de winkeliers. Structurele 
veiligheid voor winkeliers en 
bezoekers speelt daarbij een 
belangrijke rol. Hoe zit dat? De 
redactie vroeg het aan twee di-
rect betrokkenen. 

Beveiliger Henk-Jan van der 
Holst (Eyesafety Security) ver-
telt: ‘Toen ik door de Vereniging 
van Eigenaren in 2016 werd ge-
vraagd om de beveiliging van het 
winkelcentrum op me te nemen, 
hadden we twee sterren van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Inmiddels 
hebben we vier sterren en gaan we dit jaar op 
voor de vijfde met als uiteindelijk doel het hoogst 
haalbare; de Gouden ster. Iedereen snapt dat we 
daar hard voor moeten werken en dat daarvoor 
de steun van het bestuur van de Vereniging van 
Eigenaren nodig is. Dit bestuur is op de toekomst 
gericht en dat maakt het winkelcentrum Ensche-
de Zuid zo sterk.’  

Contact leggen
‘In de werkgroep KVO waarin ondernemers, ge-
meente, politie, brandweer en beveiliging samen-
werken, zijn doelen gesteld op het gebied van 
schoon, heel en veilig. Het winkelcentrum moet 
schoon en netjes zijn, dat wat kapot is moet direct 
worden gemaakt en dat het voor iedereen die in 
het winkelcentrum is veilig moet zijn lijkt me dui-
delijk. We zijn begonnen met het contact zoeken 
met de overlastgevers die er destijds waren. Zo 
ben ik koffie gaan drinken met de wijkmanager, 
bij de verslavingszorg, de daklozenopvang, het 
jeugdwerk en het Leger des Heils. Op die manier 
konden we veel van de misverstanden en voor-
oordelen over en weer wegnemen. We kenden 
elkaar. De overlast door groepen jongeren nam 
daardoor snel af’. Henk-Jan vertelt dat bewust 
niet gekozen is voor harde maatregelen zoals het 
weghalen van bankjes en het plaatsen van beton-
blokken en paaltjes. ‘Dat werkt alleen nog maar 
meer gedoe in de hand en het wordt er voor nie-
mand gezelliger op’. 

Collectieve winkelontzegging
‘Maar we blijven wel alert natuurlijk! Vandaar dat 
Winkelcentrum Enschede Zuid, als eerste winkel-
centrum in Nederland (!), de formele goedkeuring 
heeft om te werken met een Collectieve Winkel-
ontzegging. Wat dat inhoudt? Als een winkeldief 
wordt betrapt, wordt de beveiliging direct inge-
schakeld. De dief wordt overgedragen aan de 
beveiliger die de politie inschakelt en de aangifte 
verder administratief afhandelt. De ondernemer 
kan dus verder met zijn klanten en is ook niet per-
soonlijk betrokken op dat moment. De winkeldief 
krijgt dan een ontzegging voor die betreffende 
winkel. Gaat dezelfde persoon nog een keer de 
fout in, dan kunnen we dat zien in de speciaal 
daarvoor opgerichte digitale omgeving. Dat plat-
form voldoet aan alle privacy-eisen die de Autori-
teit Persoonsgegeven stelt. Op dat moment mag 
die persoon zich een jaar lang niet bij de aange-
sloten deelnemers in het winkelcentrum verto-
nen. De winkeliers doen allemaal mee en geven 
dat aan met een sticker op hun deur. Een gewaar-
schuwd mens, telt voor twee tenslotte. Winkeliers 
kunnen de winkelontzegging uitdraaien en laten 
zien aan de politie, waardoor de lijnen kort zijn. 
We zijn heel blij met deze manier van werken; 
diefstal is hier fors afgenomen.’ 

Geslaagd voor de test 
‘Elk jaar wordt een audit afgenomen, een soort 
test, om te kijken of we aan alle punten hebben 
gewerkt die we van te voren hebben opgegeven 

aan het KVO. Daaraan gaat een 
enquête vooraf. Omdat we dit 
jaar voor de vijfde ster opgaan, 
wordt dat lijstje steeds korter en 
is het veiligheidsgevoel bij onze 
ondernemers inmiddels flink 
toegenomen. Het betekent ook 
dat we steeds harder moeten 
werken om dit hoge niveau te 
behouden. Zo is een BHV-team 
(bedrijfshulpverlening) opgezet 
waaraan tien ondernemers mee-
doen. We houden met dit team 
elk jaar een grootschalige bran-
doefening samen met de brand-
weer. 
Elk kwartaal kijken we naar onze 
eigen takenlijst en dat lijstje wordt 
steeds korter. We zijn er trots op 
dat we door de directe lijnen en 
de nauwe samenwerking met 
alle partijen de veiligheid in ons 
winkelcentrum zo vergoot heb-
ben. En dan zonder dat het ten 
koste is gegaan van het winkel-

plezier. Sterker nog; het plezier spat eraf en we 
zette de slogan ‘Samen maken we Zuid,’ duidelijk 
kracht bij. Die Gouden ster is wat mij betreft bin-
nen handbereik’, besluit Henk-Jan zijn enthousi-
aste verhaal. 
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IVN Enschede en IVN Haaksbergen starten 
LandschapsGidsenOpleiding in najaar 2021

Heeft u altijd al meer willen weten over de natuur? 
Zoals bijvoorbeeld over de levenscyclus van het 
heideblauwtje (een intrigerende vlinder), over het 
ontstaan van de Lonnekerberg (prehistorie), over 
de activiteiten in het Lankheet of over de samen-
werking van schimmels en bomen? Vindt u het 
leuk om daarover met anderen te praten en om 
daarover activiteiten te organiseren? Dan is dit 
uw kans! 
De IVN-afdelingen (Instituut Voor Natuureduca-
tie en Duurzaamheid) Enschede en Haaksber-
gen bieden u de mogelijkheid om deel te nemen 
aan de IVN LandschapsGidsenOpleiding. Deze 
afdelingen van het IVN organiseren namelijk sa-
men een leuke opleiding (september 2021 tot juli 
2022), waarin al deze vragen en nog veel meer 

zullen worden beantwoord. 
De opleiding is interessant voor iedereen met een 
hart voor de natuur. Zeker als u zich wilt inzet-
ten voor IVN-natuuractiviteiten, bijvoorbeeld als 
wandelgids, bij een Natuurtuindag of bij het or-
ganiseren van natuuractiviteiten voor kinderen en 
volwassenen.
Is uw belangstelling gewekt, maar weet u het nog 
niet goed? Kom dan naar de informatieavond 
voor meer informatie. Geef wel zo snel mogelijk 
uw interesse door. Dit kan via de website van IVN 
Enschede:  www.ivn.nl/afdeling/enschede Daar 
leest u meer over de LandschapsGidsenOplei-
ding en kunt u zich aanmelden. Wacht niet te lang 
met het doorgeven van uw interesse, want het 
aantal plaatsen is helaas beperkt en vol is vol!

Wonen in een vertrouwde omgeving op de 
Wesselerbrink met 24/7 zorg dichtbij?
Op Livio locaties Broekheurnerstede en Broekheurnerborch 
woont u in een ruim gelijkvloers appartement met de zorg dichtbij 
wanneer nodig. U kunt hier terecht met een WLZ-indicatie, indicatie 
wijkverpleging of voor een kortdurend verblijf (met zorg).

Meer informatie? 
Bel onze Cliëntadviseurs via 0900-9200 
of mail ons op clientadviesfo.enschede@livio.nl

tie, welzijnswerk en de bewonersinitiatieven die 
gebruik maken van het wijkcentrum. Met als doel 
het wijkcentrum van zo groot mogelijke waarde 
te laten zijn voor de wijk. Nog een vraag van de 
PvdA over het Doe Mee Huis in het Stroinkshuis 
op de Stroinkslanden. M-pact is sinds 2019 in het 
Stroinkshuis werkzaam middels het Doe Mee Huis 
project. Ze ondersteunen bewoners die activiteiten 
willen organiseren. Middels vrijwilligerswerk wor-
den bewoners uitgedaagd mee te doen. Ook als 
springplank naar betaald werk. 
Mevrouw Nijhuis van het CDA mist de sport in de 
infographic. De wijkregisseur en stadsdeelmana-
ger leggen uit dat sport zeker meedoet en ook vaak 
als middel wordt ingezet. Naast de huiskamer op 
het Bonhoeffer College zijn er diverse plekken bui-
ten, rondom de Magneet, Smileyvelden etc. waar 
plek is om dingen te doen. Sport staat niet in de 
infographic om het leesbaar te houden. De fractie 
Burgerbelangen heeft ook een vraag ingestuurd. 
Meneer Kel mist het onderwerp drugsoverlast in 
de infographic. Dennis de Heusden vertelt dat het 
niet genoemd staat maar er wordt doorlopend aan 
gewerkt door gemeente en partners. 

Presentatie Veiligheid
Mevrouw Munsterhuis van team veiligheid van de 
gemeente geeft een presentatie samen met me-
vrouw Coehorst en Bennie Beuving van de politie. 
Elk jaar worden de cijfers geduid. Er zijn heel veel 
cijfers beschikbaar en die kunnen ook vergeleken 
worden met voorgaande jaren. Duidelijk blijkt dat 
er sinds maart 2020 beduidend meer overlast is 
dan eerder. Geluidshinder, jeugdoverlast, buren-
gerucht, vernieling en overlast door verwarde per-
sonen zijn allemaal gestegen in alle drie de zuid-
wijken. Maar ook door de hele stad. Mensen zijn 
meer thuis, mensen melden meer, jeugd is meer 
buiten. 
Meneer Beuvink komt eerst even terug op de vraag 

van meneer Siekmans van de wijkraad Wesseler-
brink. Door de wet bescherming persoonsgege-
vens en de politiewet is het voor woningbouwcoor-
poraties niet mogelijk om daarin te kijken. Het is 
een bijzondere tijd vertelt hij. Met de avondklok en 
alles. En zodra het van -10 naar plus 16 graden 
gaat gebeurt er van alles. 
Over woonoverlast zijn nog niet zoveel cijfers. Dat 
is wel gestegen afgelopen jaar. Daar moet aan 
dossieropbouw gedaan worden en liefst door po-
litie zelf geconstateerd. Buurtbemiddeling werkt 
heel goed. En scoort mooie cijfers. Dan over ge-
weldsdelicten. Vanwege corona werd er verwacht 
dat de cijfers voor huiselijk geweld zouden gaan 
stijgen. Dat blijkt niet het geval. Alleen in zuid is er 
sprake van een lichte stijging. En dan praten we 
over ongeveer 200 meldingen van huiselijk geweld 
in Enschede Zuid. 
Mevrouw Coehorst, collega van team veiligheid 
over vermogensdelic-
ten. Die cijfers zijn gelijk 
gebleven, iets gedaald 
of iets gestegen maar 
niet veel. Twee soor-
ten vermogensdelicten 
baren wel zorgen. Fiet-
sendiefstal en wonin-
ginbraak. Een inbraak 
in uw woning heeft veel 
impact en daarom wordt 
daar ook de nodige 
aandacht aan besteed. 
De grafiek laat een piek 
zien in december en juli. 
Dus daar wordt dan ex-
tra naar gekeken. De in-
breker die verantwoor-
delijk was voor de piek 
in juli is inmiddels aan-
gehouden. In juli was 

er ook een piek in de grafiek over fietsendiefstal. 
Dat bleek het buurtschap Broekheurne te zijn waar 
het Rutbeek onder valt. Daar werd een lokfiets ge-
plaatst die werd meegenomen en op die manier 
kwam de politie bij de fietsendief. Ook op het ge-
bied van heling doet de politie haar werk.
In zuid zijn in 2020 twaalf hennepkwekerijen opge-
rold. Dit is het laagste aantal van alle stadsdelen. 
Vaak spelen er bij hennepkwekerijen nog meerde-
re soorten van criminaliteit mee zoals adresfraude, 
uitkeringsfraude ed. Dat geheel heet ondermijning 
en daar worden door veel partijen naar gekeken. 
Belastingdienst, Fiod, politie, gemeente, UWV en 
RIEC. De overlast van drank en drugs is in alle wij-
ken wel licht gestegen de afgelopen jaren. 
De volgende stadsdeelcommissie Zuid vergade-
ring is geweest op 13 april. In de komende krant 
kunt u het verslag daarvan hier lezen.

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.

Onderstaande tekening heeft uw redac-
tie gekregen van een jonge inwoner van 
Enschede Zuid. Hij werd laatst bijna ge-
schept door een auto toen hij al fietsend 
wilde oversteken. Om de schrik te verwer-
ken heeft hij er een tekening van gemaakt. 
Het bijna-ongeluk gebeurde op de krui-
sing van de Broekheurne Ring en de 
Broekheurnerondweg. De kruising is daar 
voor fietsers onoverzichtelijk en onduide-
lijk. Het probleem is bekend, maar er is al 
jaren niks aan gedaan.
Brenda van Hardeveld, moeder van de 
tekenaar, heeft daarom nu actie onder-
nomen. Ze heeft de tekening samen met 
een brief aan wethouder Arjan Kampman 
en stadsdeelmanager Timo Keuken naar 
uw redactie gestuurd. De wethouder en 
de stadsdeelmanager buigen zich nu over 
het probleem. Wordt vervolgd….

CCV denkt en doet mee
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Vei-
ligheid (het CCV) werkt aan een veilig en leef-
baar Nederland. CCV heeft het Winkelcentrum 
Enschede Zuid uitgekozen om als eerste te gaan 
werken volgens de vernieuwde richtlijnen Collec-
tief Winkelverbod.
Martijn Wildeboer, adviseur Lokale Veiligheid bij 
het CCV, woont zelf in Enschede Zuid en kent de 
wijk dus goed. ‘We zijn hier met een pilot gestart 
in 2018 en in mei 2020 kregen we de goedkeu-
ring van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het 
loopt erg goed, mede door de betrokkenheid van 
Henk- Jan en zijn collega’s en de steun van de 
ondernemers natuurlijk. Zij vormen de spil, moe-
ten de boel op orde hebben en de-escalerend 
kunnen optreden als er sprake is van agressie of 
geweld. Om een vijfde ster KVO te krijgen is die 
collectieve winkelontzegging heel belangrijk en 
moeten we ook plannen maken voor na corona, 
als we allemaal weer gezellig kunnen winkelen 
zonder beperkingen. Daar zijn we nu al mee ge-
start. Ik wil besluiten met te zeggen dat ik trots 
ben op ons winkelcentrum. Er zijn zoveel verbe-
teringen doorgevoerd, dat het voelt als een heel 
nieuw winkelgebied. Dat hoor ik van mijn buurt-
genoten en dat ervaar ik zelf ook zo!’ 

Ingezonden tekening

‘Winkelplezier in Enschede Zuid staat bovenaan’
Veiligheid in winkelcentrum fors verbeterd:
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Ik ken een jongen. Ik zie hem vaak 
bij de inloop. Hij is anders dan an-
dere jongens van 18 jaar. Hij heeft 
voor mij een verhaal geschreven 
over zijn leven en zijn ouders. Sa-
men met hem maakte ik er deze co-
lumn van. 
Tom: “Altijd als ik mijn ouders ver-
drietig zag, werd ik zelf altijd een  
beetje zenuwachtiger. Bijvoorbeeld 
toen ik mijn moeder vroeg hoe lang 
het zou duren voordat ik weer kon 
eten. Dan zei ik: “10 jaar?” En ze 
schudde haar hoofd en zei: “Niet zo 
lang”. Dan zei ik: “5 jaar?” En dan 
begon ze te huilen. Ik 
vind het vervelend voor 
mijn ouders. Ze zijn de 
beste ouders in de we-
reld en het is allemaal erg 
moeilijk voor ze. Ik ben 
niet zoals andere kinde-
ren, nooit geweest. Ik 
wist als jong kind als dat 
er iets met me aan de hand was, 
niet zomaar iets. En ik wist ook dat 
mijn ouders veel zorgen om me had-
den. Vaak ging het in gesprekken 
met familieleden of ander bekenden 

over mij. Mijn moeder had dan van 
die verdrietige ogen. 
Ik weet niet wanneer ik mijn stem 
weer helemaal terug heb. Ik heb wei-
nig beweging gehad de afgelopen 
twee jaar. Ik heb zeker niet gesport. 
Met gym op school deed ik eigenlijk 
nooit mee. Dan mocht ik in de klas 
blijven of ik mocht voor scheidsrech-
ter spelen. Het was altijd wel leuk. 
Ik had weleens een wedstrijd willen 
spelen en willen winnen. Maar mijn 
ouders zijn altijd wel trots op me. Ik 
denk dat ze ook vooral trots nu op 
me zijn om hele andere redenen. 

Ze zeggen vaak 
dat ik zo dapper 
en stoer ben. Veel 
oudere mensen 
zeggen dat ik erg 
volwassen ben 
voor mijn leeftijd, 
meer dan leef-
tijdsgenoten. Ik 

weet dat het leven niet alleen maar 
leuk is, en ik weet hoe ik daar mee 
om moet gaan.” 

Een jongerenwerker bij Alifa

Column: Wijkverhalen

1/4 wc SL

Wilt u ook zorgeloos 
genieten van uw tuin?
Wij nemen u het werk uit 
handen.

Uw tuin het hele seizoen 
in topconditie.
Tuinonderhoud abonnement:  
prijs vanaf 35 eurocent per m2 
per keer.
Vraag naar de voorwaarden.

Andre’s tuinen
Uw tuin is onze zorg
06-21 30 51 06

Bogelskamphoek 59 Enschede

Een huiskamer om gewoon even 
binnen te lopen
“We zijn druk bezig om bij ons op school een huiskamer in te richten. We 
hopen dat die vanaf half april open kan,” vertelt Gerriska Floor-Mulder, direc-
trice van het Bonhoeffer Collega aan de Geessinkweg. “We dromen al lang 
van zoiets als een huiskamer. We merken namelijk dat veel leerlingen na 
schooltijd toch op school blijven hangen. Even lekker nakletsen op het plein 
is natuurlijk prima, maar als dat uren duurt, valt het toch op. 
De gemeente stelt nu vanwege de coronacrisis extra geld beschikbaar om 
jongeren in deze zware tijd te ondersteunen bij zowel sociaal-emotionele 
problemen als bij educatieve uitdagingen. Zo is het idee voor de huiskamer 
ontstaan en we hebben nu groen licht gekregen van de gemeente.”

Plannen maken
Een groepje leerlingen is druk bezig om de huiskamer vorm te geven. On-
dersteuningscoördinator Hannie Rohaan: “Twee leerlingen maken een 
moodboard als inspiratie. Twee andere leerlingen denken na over de aan-
kleding en bijvoorbeeld de verlichting. Samen met de wijkwerkers kijken we 
ook of we misschien iets met graffiti kunnen doen.” Gerriska Floor-Mulder: 
“Er is nu een leeg lokaal met opslagruimte beschikbaar. Daar willen we een 
echte huiskamer van maken met een bank, een plantje, een spelcomputer 
etc. We verzamelen nu de ideeën en wensen van de leerlingen, zodat het 
een plek wordt waar ze graag willen zijn. Misschien komt er bijvoorbeeld wel 
een dartbord.
Het klinkt misschien vreemd om dit op school te doen, maar we merken 
dat onze leerlingen niet naar wijkcentra gaan. Op school zijn ze toch al en 
ze blijven vaak hangen. Dan kunnen we toch meerdere vliegen in één klap 
slaan?!” 

Niet alléén een huiskamer
Hannie Rohaan: “Alle leerlingen zijn straks welkom in de huiskamer. Door de 
coronamaatregelen zal niet iedereen er tegelijk in kunnen, maar dat lossen 
we dan wel op. Naast een gezellige plek zullen er altijd mensen van school 
aanwezig zijn om mee te kunnen praten. We willen namelijk ook laagdrem-
pelige zorg bieden. Veel van de kinderen die op school blijven hangen, heb-
ben bijvoorbeeld thuis geen fijne plek, zijn mantelzorger of lopen rond met 
vragen. Die willen we helpen.” 
“Maar iedereen is welkom. We gaan niet aan de deur controleren of je pro-
blemen wel groot genoeg zijn,” grapt Gerriska Floor-Mulder. “We werken op 
school al nauw samen met jongerenwerkers van Alifa om onze leerlingen zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Die jongerenwerkers werken nu ook mee 
aan de huiskamer en zullen daar ook vaak zijn voor een praatje of voor hulp. 
Daarnaast willen we ook themamiddagen organiseren samen met onze part-
ners als Sportaal, Tactus en de jeugdagenten. We hebben op school een 
grote keuken, waar we misschien wel kookworkshops kunnen doen,” denkt 
de directrice verder.

Hard Gaan
Gemeente Enschede heeft van het Rijk € 400.000 gehad om tijdens en na 
deze coronatijd jongeren extra te kunnen ondersteunen. Sportaal, Concor-
dia en Alifa hebben daarom voor Enschede het project ‘Hard Gaan’ ont-
wikkeld. In het project worden sport, cultuur en welzijn gecombineerd om 
jongeren toch iets leuks te bieden en om de sociale contacten overeind te 
houden. Timo Keuken, stadsdeelmanager Zuid: “We zijn als gemeente met 
jongeren in Zuid gaan praten om te kijken wat ze nodig hebben. Daaruit is 
o.a. de huiskamer bij het Bonhoeffer College ontstaan. Maar we maken ook 
een vaste jongerenraad die mee gaat denken over het beleid in Zuid. Samen 
staan we sterker.”

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
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De HSE 42 
45 CM - ELEKTRISCHE 
HEGGENSCHAAR

van € 129,- 
Nu voor
€ 99,-

van € 2.999,- 
Nu voor
€ 2.699,-

De RT 
4097 SX 
ZITMAAIER

De RMI 422 
ROBOTMAAIER

VOLAUTOMATISCH

van € 1.099,- 
Nu voor
€ 999,-

De RME 235 
ELEKTRISCHE 

GRASMAAIER

van € 169,- 
Nu voor
€ 149,-

Lijkt het je leuk om te 
leren waterskiën of 
wakeboarden alleen of 
met je vrienden, dan 
reserveer snel bij ons via 
de website.

Na een korte instructie 
kunnen de meesten al 
binnen een paar uur 
zelfstandig hun rondjes 
maken.

Heb je vragen bel ons of 
stuur een mailtje

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

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

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

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

www.WaterskiTwente.nl
Telefoon: 053 428 3792

Vragen naar Jeroen.  

Wilt u ook adverteren?
stuur dan een mail naar 

info@bbproductions.nl of bel met Bert op 
06 26 90 05 87 voor een vrijblijvend gesprek

Nieuw:
De Viszaak
Welkom 
in Stroinkslanden!

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Per direct te huur: enkele winkelunits
(074) 250 32 22
info@euverman.eu

Sinds maart dit jaar is de Stichting On-
cologisch Ontmoetingscentrum Camino 
begonnen met haar activiteiten. Cami-
no heeft tot doel de levenskwaliteit van 
mensen met kanker en hun naasten te 
helpen handhaven of te verbeteren. 
Camino is het Spaanse woord voor pad. 
Ieder van ons bewandelt een eigen le-
venspad. Als u onderweg geconfron-
teerd wordt met kanker staat u voor een 
zware tijd. Wij lopen graag een stukje 
met u mee om extra ondersteuning te 
bieden. Wij zijn er niet alleen voor u, 
maar ook voor uw naasten. 
Wij werken vanuit twee locaties, name-
lijk Haaksbergen en Boekelo. In Haaks-
bergen bij groepsaccomodatie Goed te 
Pas en in Boekelo bij het Paramedisch 
centrum de Bleekerij. 
In Boekelo houden we twee keer per 
week spreekuur in onze Camino huis-
kamer. Elke dinsdag van 13:30 tot 
16:00 uur en elke woensdag van 10:00 
tot 12:30 uur. In Haaksbergen hebben 
we spreekuur op dinsdag van 10:00 tot 
12:30 uur en donderdag van 13:30 tot 
16:00 uur. De adressen kunt u vinden 
op onze site. 
U bent van harte welkom en vooraan-
melden is niet nodig, maar mag wel via 

info@ooc-camino.nl en uiteraard zijn er 
geen kosten aan verbonden. 
Camino biedt o.a. workshops aan en or-
ganiseert wandelingen in het buitenge-
bied van Haaksbergen en Boekelo. 
Vanaf mei worden er (onco-) voetre-
flexmassages en Reiki behandelingen 
aangeboden. Deze workshops, wan-
delingen en massage’s worden ver-
zorgd door vrijwilligers die een eigen, 
gecertificeerde praktijk hebben en zich 
kosteloos inzetten voor Camino.  Ook 
ervaringsdeskundigen en verpleegkun-
digen hebben zich aangesloten bij ons 
als vrijwilliger. 
Voor een luisterend oor, praktisch mee-
denken, informatie, een helpende hand 
en ontspanning kunt u bij ons terecht.
Actuele info hierover kunt u vinden op 
onze website ooc-camino.nl Zodra de 
Covid-19 maatregelen het toelaten zul-
len we meer activiteiten organiseren. 

Camino werkt, zoals u leest, met vrijwil-
ligers en wilt u ook vrijwilliger worden 
dan kunt u contact met ons opnemen 
(info@ooc-camino.nl). Vrijwilligerswerk 
bij Camino is zeer divers, er is bijna al-
tijd een taak die u past. Daar komen we 
achter in een persoonlijk gesprek. 

Oncologisch Ontmoetings-
centrum Camino 
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De eikenprocessierupsen komen half 
april weer uit hun eitjes. De gemeente 
start dan -waar dat mag en kan- met de 
vroegtijdige bestrijding. Op enschede.
nl/eikenprocessierups staat de bestrij-
dingskaart. Daarop is op straatniveau te 
zien welke eiken worden behandeld, en 
met welk biologische bestrijdingsmiddel 
dat gebeurt. 

Bestrijding op Stroinkslanden
Veel eiken op Stroinkslanden worden 
vanaf eind april 2 keer behandeld met 
bacteriën. Dat vermindert ongeveer 
60 tot 80% van de rupsen in de eiken. 
Stroinkslanden is een groene wijk. Er 
komen veel oude houtwallen en bos-
jes voor. Dat is ideaal leefgebied voor 
veel (beschermde) vlinders. Op de be-
strijdingskaart staan deze vlinderge-
bieden als een oranje of een blauwe 
cirkel aangegeven. Binnen die cirkels 
mag eigenlijk niet bestreden worden. 
De gemeente heeft elke eik binnen de 
vlindercirkels ter plekke bekeken. De 
eiken zonder waardplanten worden in 
een vlindercirkel wél behandeld met 
bacteriën. Waardplanten zijn planten 
en kruiden waar beschermde vlinders 
eitjes in leggen. 

Bestrijding op de Wesselerbrink
Ook op de Wesselerbrink kan de ge-
meente veel eiken 2 keer vroegtijdig be-
handelen met aaltjes of bacteriën. Ook 
hier is binnen de vlindercirkels gekeken 
naar planten en kruiden die voor de (be-
schermde) vlinders belangrijk zijn. In de 
omgeving van het Wesselerbrinkpark 
mogen weinig eiken behandeld worden. 
Daar kan overlast ontstaan van rup-
sennesten. Rondom de kinderboerderij 
worden de eiken behandeld met bacte-
riën.      

Bestrijding op Helmerhoek
De meeste eiken op Helmerhoek mo-
gen met aaltjes of bacteriën worden be-
handeld. De bestrijding en de overlast 
in de Helmerhoek is daarom ongeveer 
hetzelfde als vorig jaar. In veel straten 
staan ook moeraseiken. Daar zitten 
over het algemeen geen eikenproces-
sierupsen in. Die eiken worden daarom 
niet behandeld. Aan de Zuidkant van 
Helmerhoek leeft de beschermde Ei-
kenpagevlinder. De eiken worden daar-
om niet met bacteriën behandeld, maar 
met aaltjes. Aaltjes kunnen namelijk 
eerder in de bomen gespoten worden. 
Zo vroeg in het seizoen zitten de rup-
sen van de Eikenpagevlinder nog veilig 
in hun ei.

De overlast 100% wegnemen kan 
niet, verminderen wel
Geen enkel biologisch bestrijdingsmid-
del doodt alle eikenprocessierupsen. 
Aaltjes verminderen het aantal rupsen 
in de boom met maximaal 60%. Dat is 
afhankelijk van de weersomstandig-
heden en de hoogte van de bomen. 
Hetzelfde geldt voor bacteriën. Die ver-
minderen ongeveer 60 tot 80% van de 
eikenprocessierupsen in de boom.

Overlastgevende nesten kunnen 
worden weggezogen
Dat zijn nesten die heel groot zijn (for-
maat voetbal en groter), op de stam zit-
ten of over een (fiets)pad hangen.  

De gemeente houdt Enschede door-
lopend op de hoogte 
Op enschede.nl/eikenprocessierups 
staat meer informatie en de bestrij-
dingskaart. Ook via Huis aan Huis en 
sociale media worden inwoners op de 
hoogte gehouden van de bestrijding. 
Net als vorig jaar. 

Geen éénjarigen, geen perk-
goed en hoogstwaarschijnlijk 
ook geen vaste planten dit 
jaar. Beter wordt het nieuws 
helaas niet deze maand. 
Een jaar geleden berichtten 
we dat er in april kerstbomen 
werden aangeplant omdat die 
verkoop misschien wel door 
zou gaan. U raadt het al, die 
ging toen ook niet door. 

De gezondheid van de deel-
nemers staat natuurlijk voor-
op op ‘t Helmgras. Er is voor 
hen gelukkig wel genoeg te 
doen. Er wordt onder andere 
voedsel verbouwd voor de be-
woners zelf. Er zijn al aardap-
pels geplant. En prei, uien, sla 
en peulen worden gekweekt, 
eerst in de kas en na de kans 
op nachtvorst buiten uitplant 
in de moestuin. Ook is er na-
tuurlijk gesnoeid want snoeien 
doet bloeien. Op de linkerfoto 
een gesnoeide Vlinderplant 
en op de rechterfoto rechts de 
aardappels en links de, nu nog 
lege, moestuin.

In samenwerking met het ROC van Twente or-
ganiseren we op Ontmoetingspark Enschede 
Zuid gedurende het jaar de BBL-Entreeoplei-
ding. BBL staat voor beroepsbegeleidende 
leerweg en is een opleiding op mbo-niveau 1. 
Deze opleiding is er voor iedereen ouder dan 
18 jaar die niet in het bezit is van een diploma. 
Na het succesvol afronden van het studiejaar 
ontvangen de leerlingen een erkend diploma 
en is er de mogelijkheid om verder te studeren. 

Tijd 
Een Entreeopleiding duurt één kalenderjaar. Tij-
dens dit studiejaar volgen de leerlingen theorie- 
en praktijklessen op het Ontmoetingspark. Twee 
dagdelen per week worden er lessen gevolgd, (6 
uur) waarvoor de leerlingen niet naar school hoe-
ven en ook op het Ontmoetingspark kunnen zijn. 
Daarnaast wordt er 20 uur per week stagegelopen 

(praktijklessen) of gewerkt. Tijdens de schoolva-
kanties zijn er geen lessen, maar wordt er wel sta-
gegelopen. 

Praktijk 
De leerlingen hebben de keuze uit vier thema’s om 
zich op te richten tijdens de praktijklessen/stage: 
facilitaire dienst, dienstverlening & zorg, horeca of 
techniek. Ze worden hierin begeleid door enthou-
siaste, deskundige en gecertificeerde begeleiders 
van het Ontmoetingspark. 
Martijn Koop, Ontmoetingsclustermanager Victo-
ria ’28: “Het Ontmoetingspark is een veilige om-
geving en vaak is het voor de studenten heel fijn 
dat het geen schoolgebouw is. De leerlingen zijn 
hier samen en maken onderdeel uit van het hele 
team én van de vereniging. We bieden tijdens de 
opleiding per individu maatwerk en begeleiden ze 
stap voor stap door de opleiding. Vaak betreft het 
namelijk een kwetsbare doelgroep en hier houden 

we op passende wijze rekening mee. Samen kij-
ken we echt naar waar de kwaliteiten van de leer-
lingen en wat ze leuk vinden om te doen.” 
Eén van de deelnemers aan de Entreeopleiding: 
“Er gaat een wereld voor me open. Ik doe met van 
alles mee. Ik had niet gedacht deze kans te krij-
gen, maar ik pak de uitdaging met twee handen 
aan. Niets is me te gek!”

Inhoud lessen 
De lessen worden verzorgd door docenten van 
het ROC van Twente. De lessen bestaan onder 
andere uit de volgende onderdelen: Nederlands, 
Rekenen, Burgerschap, Module solliciteren, 
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, Vaktheorie 
en Stage-opdrachten.

Meer informatie?
De Entreeopleiding start in september bij Ontmoe-
tingspark Enschede Zuid. Of de opleiding door 
gaat, hangt af van het aantal aanmeldingen.
 
Voor vragen, aanmeldingen en meer informatie 
kunt u contact opnemen met Sonja Lassche, Ont-
moetingsclustermanager Rigtersbleek: mail
opleiding@ontmoetingsclustersenschede.nl of bel  
06 547 37 088 of kijk op: 
ontmoetingsclustersenschede.nl/entreeopleiding

BBL – Entreeopleiding start in september 2021 bij v.v. Victoria ‘28
MBO-opleiding combineren met werken op het Ontmoetingspark

Duchenne Heroes
In september 2021 vindt Duchenne Heroes plaats. Door deze sponsor-
fietstocht te rijden wordt geld ingezameld om onderzoek naar medicij-
nen en oplossingen voor de ziekte van Duchenne mogelijk te maken. 
Matthijs Heutman en Ralph Gort, inwoners van Enschede Zuid, gaan 
als team ‘De Noabers’ meefietsen. In aanloop naar de sponsortocht 
kunt u elke maand een update lezen over hun vorderingen.

Het is inmiddels alweer bijna een maand geleden sinds ons laatste stukje. 
Ook wij beginnen steeds meer last te krijgen van de coronamaatregelen. We 
zitten allebei vol leuke ideeën, maar het is nog steeds niet mogelijk om met 
groepen wat te organiseren. Dus we moeten ons nog even zien te redden 
met onze kleine online acties, zoals onze bieractie en de verkoop van zelf-
gemaakte fudge.

Het blijkt ook wel lastig om grote sponsoren te vinden. Wellicht komt dat door 
het feit dat je nu door de coronamaatregelen minder tot totaal geen persoon-
lijk contact kan en mag hebben. We hopen dat de testevenementen positief 
uitvallen, zodat de overheid daardoor iets meer ruimte kan en mag geven 
voor het organiseren van kleinschalige bijeenkomsten. Zodat wij weer vol 
goede moed en met een frisse blik bezig kunnen met onze voorbereidingen. 
Want we hebben natuurlijk nog wel een paar ideeën op de plank liggen, 
zoals een flesseninzamelactie in samenwerking met een lokale basisschool, 
een fietstocht met een hapje en drankje bij een horecaondernemer net iets 
buiten Enschede, een bingoavond met een hapje en een drankje mag dan 
ook niet ontbreken en we hebben ook nog een leuke kindermiddag op de 
agenda staan.
Dus, zoals je leest, we hebben plannen genoeg, alleen werkt de coronacrisis 
niet echt mee. 

De speciale bierflesjes van ‘De Noabers’, de huisgemaakte witte chocolade-
fudge en de huisgemaakte caramelfudge zijn te koop bij Ralph en Matthijs. 
Heeft u interesse? Bel dan naar 06-27201473 of stuur een bericht via Fa-
cebook: www.facebook.com/ralph.gort of www.facebook.com/matthijs.heut-
man.54
Kijk voor meer informatie of om te doneren op: www.duchenneheroes.nl/
de-noabers.

In het zonnetje: Mannus Pilon
In een bescheiden Coronaproof set-
ting heeft Mannus Pilon een speld-
je met oorkonde, een bos bloemen 
en een prachtig beeldje ontvangen 
van de Zonnebloem. Hij is namelijk 
10 jaar actief als vrijwilliger voor de 
Zonnebloem Enschede Zuid. Hij wist 
het zelf niet eens, het vrijwilligers-
werk is een niet weg te denken on-
derdeel van zijn leven geworden. Op 
zijn fiets, zonder trapondersteuning 
want daar wil hij nog niet aan, crosst 
hij heel Enschede door.
Mannus is geboren en getogen in 
Groningen. Hij was een van de 6 
kinderen en zijn ouders hadden een 
boerenbedrijf. Hij leerde al vroeg om 
ook aan zijn medemens te denken, 
elkaar te helpen. Zo leerde hij van 
zijn vader ook aandacht te besteden 
en om te zien naar de persoonlijke 
situatie van bijvoorbeeld de arbei-
ders op de boerderij. Hij vergeet 
nooit dat zijn vader altijd naar de 
Korenbeurs ging met graan, daar 
was het nooit belangrijk hoe of langs 
welke weg je er was gekomen maar 
belangrijk was de vraag: is je graan 
wel goed? Mannus heeft een ruim 
hart, toont goedheid en het voelt als 
vanzelfsprekend daar ook iets mee 
te doen richting zijn medemens. In 
Groningen noem je dat ‘omkiek’n’, in 
Twente spreek je van ‘noaberschap’.
In 1972 kwam hij naar Enschede, hij 
werkte jarenlang bij Boekelo Foliën, 
hij was daar 30 jaar trouble shooter 
in het lab. Samen met zijn echtgeno-
te, die helaas twee jaar geleden is 
overleden, kreeg hij twee dochters. 
Zijn jongste dochter woont in Zwolle 
en is ergotherapeut geworden. En 
zijn oudste dochter woont in Mali. Zij 
doet ontwikkelingswerk en is af en 
toe een periode in Nederland. 
In 2002 stopte hij met werken en vrij-
wel aansluitend begon zijn carrière 
als vrijwilliger. Voor diverse organi-
saties werd hij actief, onder ande-
re voor de Baptistengemeente, het 
City Pastoraat en Mediant. Tijdens 
het vrijwilligerswerk bij Mediant ont-
moette hij een andere vrijwilliger die 
ook al actief was bij de Zonnebloem. 
Door hem is hij geïntroduceerd bij 
de Zonnebloem “Mannus, ga eens 
mee, we gaan naar het museum”. 
Bij de TwentseWelle ontmoette hij 
een deelnemer van de Zonnebloem 
in een rolstoel, een bekende van 
hem. Na de rondleiding en een ge-
zellig samenzijn is hij bij de Zonne-
bloem gebleven. En dat is dus nu 
10 jaar geleden. Inmiddels heeft hij 
5 deelnemers waarvan hij er 3 zeer 
frequent ziet en spreekt. “Het wor-

den gewoon goede vrienden door 
de jaren heen”. Hij ziet weer uit naar 
de samenkomsten. Door de Corona 
maatregelen had hij zelf ook erg veel 
moeite het eerste half jaar om een 
evenwicht te hervinden. Hij is veel 
gaan fietsen, iets wat voor zijn eigen 
gezondheid ook goed is. Hij heeft 
namelijk al 25 jaar reuma, en bewe-
gen doet hem goed. Hij voelt zich 
overigens nog erg fit en heeft nog 
geen plannen te stoppen. Zijn week-
structuur wordt grotendeels bepaald 
door het vrijwilligerswerk en zijn so-
ciale contacten, hij haalt er positieve 
energie uit, het doet hem goed iets 
voor anderen te kunnen betekenen 
en het geeft hemzelf ook een dagin-
vulling. Gezellig een praatje maken, 
een bakje koffie drinken en af en 
toe samen wandelen. Bij de Zon-
nebloem is hij gekoppeld aan een 
aantal vaste deelnemers. Volgens 
hem is dat een gouden concept van 
de Zonnebloem. Hiermee creëer je 
meer binding met de mensen, meer 
diepgang in de contacten en minder 
vrijblijvendheid voor de vrijwilliger. 
Hij heeft meerdere anekdotes uit zijn 
vrijwilligerscarrière maar een vertelt 
hij regelmatig: Mannus begeleidde 
een blinde mevrouw bij een boottrip 
vanuit Elburg, ze zijn op de boot en 
mevrouw schrikt enorm en zegt “Ik 
voel het, ik ben mijn tas kwijt ”. Ieder-
een in rep en roer, meer dan een uur 
zoeken tijdens de boottrip, elk dek 
werd uitgekamd. Geen tas te vinden. 
Terug op de kade dacht Mannus, we 
zijn ook nog bij dat openbare toi-
letgebouw geweest, laten we daar 
eens langslopen. En ja hoor, er was 
een briefje op t gebouw geplakt : Tas 
verloren? Kom naar het café ! Zo ge-
zegd zo gedaan, en inderdaad..het 
was haar tas en alle spullen zaten er 
nog in. Ze was zielsgelukkig. Helaas 
konden ze dit heugelijke feit alleen 
niet uitgebreid vieren in het café, de 
bus ging namelijk alweer richting En-
schede.
Mannus gaat absoluut door als vrij-
williger bij de Zonnebloem. Hij raadt 
iedereen die het kan aan om zich als 
vrijwilliger in te zetten: “Het brengt 
jezelf ook absoluut wat”. Wilt u meer 
weten over het werken als vrijwilliger 
bij de Zonnebloem neem dan con-
tact op met Coby van Os, secreta-
ris van Zonnebloem Enschede Zuid. 
Via de mail: g.a.vanos@home.nl of 
per telefoon: 053 477 30 91

Namens Zonnebloem Enschede 
Zuid, Desiré Jansen

‘t Helmgras: Ook dit jaar géén verkoop van éénjarigen en perkgoed

Bestrijding eikenprocessierups 
in Enschede Zuid
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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.
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KWALITEIT
SERVICE
EN MAATWERK

WWW.WIKODAKKAPELLEN

K p a g i n anderi
Mijn naam is Pim Bombeld, ik ben 19 jaar oud en ik ben 
stagiaire op Alles-in-één-school 
De Zuidsprong in groep 3. De afgelopen week heb ik 
achter in de klas een ontdekhoek gemaakt met het the-
ma ‘de kikker’. In deze ontdekhoek kunnen de kinderen 
boekjes lezen, opdrachten doen en spelen. Er liggen 

verschillende opdrachten die de kinderen zelfstandig 
kunnen maken en kunnen nakijken. Hier kunnen ze 
een sticker voor verdienen. Ook kunnen ze spelen met 
knuffels van kikker en kunnen ze kikkers onderzoeken. 
De kinderen zijn erg enthousiast en zijn druk bezig in 
de kikkerhoek!

Donderdag 1 april heeft groep 4 het 
Paasfeest in de klas gevierd. De 
kinderen mochten feestelijk gekleed 
naar school komen. We zijn om vijf 
uur begonnen. 
De kinderen hebben eerst naar het 
paasverhaal geluisterd. Ze weten 
nu waarom Pasen gevierd wordt. 
Ze waren behoorlijk onder de indruk 
van het verhaal. Daarna hebben ze 
patat met knakworst gegeten. Als 
toetje hebben ze ijs met slagroom 
gehad. 
De avond is gezellig afgesloten met 
een Bingo. 
Om half zeven was het helaas weer 
tijd om naar huis te gaan en werden 
de kinderen opgehaald door de ou-
ders.
Khadijattu: Ik heb van strijkkralen 
een ei met een kuiken erin gemaakt. 
Het ei heeft alle kleuren van de re-
genboog, omdat het feest is. Verder 
heb ik het met bloemetjes nog mooi-
er gemaakt.
Lana: Ik heb het ei wit gemaakt, om-
dat ik dat mooi vind. Uit dat ei komt 
een geel donzig kuiken. Ik heb van 
verschillende kleuren bloemetjes 
met gras erbij gemaakt.

Het leek ons, als team, een leuk idee om met Pasen de kinderen in de avond 
uit te nodigen. Geen Paaslunch, maar een Paasdiner. 
Zo gezegd, zo gedaan:

Op donderdag 1 april om 17:00 kwamen alle kinderen feestelijk gekleed op 
school. Het menu: patat met knakworst en ijs toe. 
We hebben samen (elke groep apart) gegeten en spelletjes gespeeld. 
Het was erg gezellig. Het feest duurde tot 18:30 uur. Iedereen heeft genoten. 

Alles-in-één-school De Zuidsprong
Het Lang 78, 7544 XC Enschede Telefoon: 053-4783833, E-mail: e.rouwenhorst@consentscholen.nl, www.dezuidsprong.nl

Kikkerhoek in groep 3

Paasfeest

Het Paasfeest 

Tijd over? De Posten zoekt vrijwilligers voor tuin en moestuin Groen Verbindt 
bij Erve Leppink

Bij de Posten en Erve Leppink zijn ongeveer 
320 vrijwilligers werkzaam. Zij zijn onmisbaar 
bij de ondersteuning en aandacht die bijdraagt 
aan het welzijn van bewoners en klanten.

Op het terrein van Erve Leppink aan de Gees-
sinkbraakweg in Enschede bevindt zich een 
prachtige tuin en grote moestuin. De moes-
tuin is een paar jaren geleden ontstaan vanuit 
Groen Verbindt, een samenwerkingsverband 
van de Posten en JP van de Bent. Vrijwilligers, 
bewoners en mensen uit de zuidwijken werken 
met hart en ziel samen in deze moestuin.

Moestuinseizoen is begonnen
Nu het moestuinseizoen is begonnen is er 
veel werk aan de winkel: de grond omspit-

ten en bemesten, zaadjes en planten in de 
grond, onkruid wieden, water geven et cetera. 
De Posten en Groen Verbindt zijn daarom op 
zoek naar vrijwilligers met groene vingers die 
hiermee willen helpen. Daarnaast zijn er va-
catures voor vrijwilligers die de bewoners van 
Erve Leppink willen begeleiden die graag nog 
wat willen doen in de moestuin of samen met 
bewoners een rondje door de moestuin willen 
wandelen. Hiervoor hoef je natuurlijk niet per 
se groene vingers te hebben. 

Belangstelling?
Heb je belangstelling voor dit vrijwilligerswerk, 
neem dan contact op met Petra Reef, coördi-
nator Groen, 06-300 71 858 of vrijwilligers@
deposten.nl

Foto: Johan Bruinsma 

Van Khadijattu

Van Lana

Binnenkort  
in Het Stroink
JM Optiek

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Per direct te huur: enkele winkelunits
(074) 250 32 22
info@euverman.eu

Verwachte opening: begin mei 2021
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Brinkpraat

Het speeltuingebouw is door de coronacrisis nog steeds 
gesloten. Dat vinden we erg jammer. We willen graag 
weer dansen, knutselen en samen bingoën. Maar we 
zitten niet stil. Eind maart zijn er twee airco’s geplaatst. 
Daar zijn we erg blij mee. Nu kunnen we binnen lekker 
koel blijven en (als we weer open mogen natuurlijk) leuke 
activiteiten organiseren. 

Koningsdag
Op dinsdag 27 april organiseren we in de speeltuin onze eigen Koningsspelen. Wat 
we precies gaan doen, blijft nog even een verrassing, maar zet het vast in je agenda! 
Kijk op onze Facebookpagina voor meer informatie. 
We hopen jullie allemaal snel weer te zien. De speeltuin is wel gewoon open. Dus 
kom lekker buitenspelen!

Paasactiviteit
Begin april mochten er weer kinderen komen om pasen te vieren. Natuurlijk buiten. 
Eerst moesten er eieren gezocht worden, daarna beschilderd en vervolgens werd er 
een ssort bingo met de eieren gespeeld. Er waren wat prijsjes te winnen en iedereen 
ging met een boek naar huis. Wij hebben alleen maar blije gezichten gezien!

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 
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

Fysiotherapie Movent 
(Kinder) fysiotherapie, haptono-
mie, acupunctuur
Zunabrink 12
Tel. 06 34 36 11 22  
Tel. 053 569 8787 
info@fysiomovent.nl

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 33 59 06 69

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

Wat hadden ze beiden een verdriet,
het speet me zo, dit was echt mijn bedoeling niet.
Maar ze rechtte haar rug, zwaaide en ineens was ze weg.
PAPUS moest bij zusje blijven, zei IEKUS, dat was even pech.

MAMOES vond dat eigenlijk wel fijn
want mijn zusje is nog heel erg klein
als het dan wat uit zou lopen vanmorgen
kon PAPUS mooi voor LOESJE zorgen.

JANUS mijn vriendje wilde dolgraag mee
maar volgens de oudsten van ons volk was dat geen goed idee.
Hij stapte op mijn hand en gleed in de zak van mijn jas
Mijn kletsnatte hand veegde ik af aan mijn das.

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

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 5 mei 2021

De volgende krant verschijnt op:  
woensdag 19 mei 2021

Meer informatie: contact@brinkpraat.
nl, www.wijkkranten.nl en www.wesse-
lerbrink.com

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Telefoon: 053-4770025 | www.apotheekbroekheurne.nl 
Apotheker: Drs. H.M. Slot-van Smeden 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn er voor een luisterend oor ook tijdens de lockdown

Speeltuin Tuindorp houdt het hoofd koel!

Fysio Movent: We kijken naar de patiënt niet alleen naar de klacht

Het Leger des Heils is gevestigd aan 
de Zenderenbrink 2 in Enschede Zuid. 
Er werken buiten wat mensen van de 
opvang, maar verder is het leeg en stil. 
“Vanwege de coronacrisis zijn we al 
maanden gesloten,” vertelt Ria de Bruin 

met pijn in haar stem. “Ik snap het natuurlijk wel, maar 
we missen de mensen, het helpen en het samenzijn. 
Normaal gesproken hebben we hier allerlei activiteiten, 
maar die liggen nu stil. Ook onze diensten zijn online.” 
Ria en haar man Klaas zijn beide erg actief binnen het 
Leger. Ria is o.a. coördinator van de kledingwinkel van 
het Leger des Heils. “De winkel is gelukkig weer een 
beetje open. Mensen kunnen bellen voor een afspraak 
en dan krijgen ze een tijdslot waarbinnen ze mogen 
komen. We zijn blij dat we dat weer kunnen doen. Men-
sen hebben kleding nodig. Crisis of niet. Iedereen kan 
in onze winkel terecht om tegen hele lage prijzen iets 
aan te schaffen. Mensen die nauwelijks tot geen geld 
hebben en/of schulden hebben, komen in aanmerking 
voor gratis kleding, schoenen e.d. Voorwaarde is wel 

dat zij doorverwezen worden een hulpverlener, die de 
indicatie stelt. Voor andere bezoekers zijn de prijzen 
heel laag. Alles kost €2 per stuk. Alleen de jassen zijn 
€3. Wij kijken namelijk vooral naar die mensen die 
geen geld hebben, want dan is alles eigenlijk duur. Het 
geld dat we met de verkoop ‘verdienen’, gebruiken we 
onder andere om voedselpakketten van te kopen om 
weer andere mensen mee te helpen.”
Het pastorale werk gaat ondanks de coronacrisis ook 
door. Ria: “Het is wat aangepast, maar we gaan nog 
steeds bij ernstig zieke mensen op bezoek. Natuurlijk 
wel op afstand en met een mondkapje op, maar we 
gaan wel. We kunnen nu niet naar iedereen toe. Dus 
we bellen ook veel met mensen en soms komen ze 
hierheen voor een gesprek. We willen er altijd voor ie-
dereen zijn en juist nu is dat hard nodig.” 
Klaas: “Ik speel cornet in de brassband van het Leger. 
We spelen en repeteren met het orkest al maanden 
niet. Maar laatst hebben we voor een ernstig zieke man, 
die vroeger ook mee speelde, met een klein clubje bij 
hem voor de deur gespeeld. Natuurlijk stonden we op 

afstand, maar het was heel bijzonder. Er kwamen ook 
meerdere buren luisteren, die het erg waardeerden.”

Iedereen is welkom
Ria: “We mogen en kunnen nu niet zo veel, maar we 
doen wel alles wat we kunnen. Iedereen is nog steeds 
welkom voor een luisterend oor, een troostend woord 
of een nieuwe broek. Heeft u een vraag? Of heeft u 
hulp nodig? Vraag het dan gerust! We zijn er voor jul-
lie.”

De kledingwinkel van het Leger des Heils is alleen op 
afspraak open op dinsdag tussen 10.00-12.00 uur en 
op woensdag tussen 13.00-15.00 uur. Wilt u een af-
spraak maken? Bel dan met Ria de Bruin 06 – 44 37 
15 52. 
Heeft u hulp nodig? Bent u ziek en wilt u met iemand 
praten? Heeft u behoefte aan een luisterend oor? 
Bel dan naar het pastoraat van het Leger des Heils: 
06 - 53 49 05 48. 
Of mail naar korps.enschede@legerdesheils.nl.

Fysio Movent 
is een fysiothe-
rapiepraktijk in 
Wesselerbrink. 
Drie jaar gele-
den zijn ze aan 
de Zunabrink 
begonnen. Frie-
derike Helm ver-
telt enthousiast: 
“Samen met In-
ette Luttikhuis 
ben ik hier deze 
praktijk begon-
nen. We werken 
multidisciplinair 

oftewel we kijken verder dan ons ‘fysiobrilletje’. We 
werken vanuit een holistische visie samen met andere 
collega’s om de meest complete zorg te bieden voor 
onze patiënten. Het liefst hebben we alles hier in ons 
pand, maar als we de kennis (nog) niet in huis hebben, 
dan gaan we op zoek. Op dit moment hebben we naast 
vijf fysiotherapeuten bijvoorbeeld ook een podothera-
peut, een acupuncturist, een homeopaat, een yogado-
cente en een Tai Chi-docent in huis.”
Fysio Movent is gevestigd in een oud schoolgebouw. 

Een deel van het pand verhuren ze aan anderen. In-
ette: “We groeien nog steeds. We blijven zoeken naar 
een goede balans tussen fysiotherapie en andere dis-
ciplines. We zorgen voor de best mogelijke zorg.”
 
Een band met de patiënt
Inette: “Als iemand een blessure oploopt bij het sporten 
dan kan een paar keer behandelen genoeg zijn om de 
blessure op te lossen. Maar er zijn ook veel klachten, 
zoals chronische pijn of schade na een herseninfarct, 
die we niet ‘gewoon’ op kunnen lossen. Dan gaat het 
meer om het opbouwen van kracht en energie. Het 
gaat ook om meer begrip krijgen, waarom iets gebeurt 
en leren daarmee om te gaan.” Friederike vult aan: “Er 
kwam ooit een patiënt bij me, die van het een op het 
andere moment niet meer op zijn benen kon staan. 
Na onderzoek bleek het eigenlijk niet om een fysiek 
probleem te gaan. Hij was na een moeilijke scheiding 
gewoon met alles door blijven gaan. Na een aantal 
maanden kon zijn lichaam niet meer en begaven zijn 
benen het. Natuurlijk zijn we toen wel gaan oefenen 
om de kracht in zijn benen terug te krijgen, maar we 
zijn ook gaan werken aan het verwerken van alle emo-
ties en aan het krijgen van balans.” Samen voegen ze 
toe: “Hoe dan ook zorgen we voor een goede band met 
onze patiënten! Dat is het belangrijkste!”

Vertrouwd gezicht in de wijk
“Ik ben sinds 1986 fysiotherapeut. Ik werk al die tijd al 
hier in de Wesselerbrink. Ik ken dus veel mensen en 
inmiddels vaak ook hun kinderen en zelfs hun klein-
kinderen,” glimlacht Inette. “Ik ben met name gespeci-
aliseerd in reumatische en neurologische klachten. Ik 
werk ook al enige tijd bij de Akkerstaf, de dagbesteding  
van Aveleijn.”
Friederike: “Ik werk al 10 jaar als fysiotherapeut in Ne-
derland. Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland. Nu heb ik 
sinds drie jaar hier mijn praktijk. Ik ben naast fysiothe-
rapeut ook haptonoom en houd me bijvoorbeeld ook 
bezig met klachten als burn-out of hyperventileren.”

Nieuwe patiënten
Bent u op zoek naar een fysiotherapeut? Neem dan 
gerust contact op. Friederike: “Als u na het lezen van 
dit artikel een afspraak wil, kan dat altijd.” “We zorgen 
dat u binnen drie dagen geholpen wordt,” vult Inette 
aan. We slaan een brug tussen alle zorg. Het gaat niet 
alleen om fysiotherapie.” Friederike: “We kijken naar u 
en naar wat u nodig heeft!”

Fysio Movent, Zunabrink 12, Enschede. 
Telefoon: 053 5698787

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

 

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! 



Geldig t/m di 20 april 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

COCA-COLA, FANTA 
OF FUZE TEA 
2 flessen Coca-Cola of Fanta 
à 1 liter of Fuze Tea à 1,25 liter

 2 VOOR

250
a3,14 - a3,80

JUMBO CALINDA  
AARDBEIEN 
Bakje 400 gram

199

HAK GROENTEN 
4 potten à 330-370 gram 

 4 VOOR

3.–
a4,60 - a8,68

 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

wcenschedezuid.nl

Wist u dat winkelen in Zuid steeds 
leuker en ook steeds veiliger wordt?
Het winkelcentrum gaat dit jaar op  
voor de  5e ster van het Keurmerk  
Veilig Ondernemen. En dat is uniek  
in Nederland! Het hoogst haalbare, de 
Gouden ster lig binnen handbereik en 
daar wordt hard aan gewerkt.
 
Winkeliers en alle andere betrokken 
partijen maken het zo voor u nog 
gezelliger en veiliger om te winkelen. 

Kom ontspannen winkelen als het 
allemaal weer kan en tot die tijd;  
maak een afspraak en wees welkom. 
Samen maken we Zuid, ook steeds veiliger!
 
Nieuwsgierig naar wat er allemaal 
gebeurt rondom de veiligheid in  
het winkelcentrum? Lees het  
artikel hierover op de webiste: 
www.wcenschedezuid.nl

Samen 
maken
we Zuid.

Volg ons op

Gratis parkeren, altijd plek genoeg!


