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FCWSB Henters zijn tweede geworden!

9955
Woensdag 16 juni was de tweede dag van het 
eindtoernooi van de FC Twente Cup in de Grol-
sch Veste. Jelle Schiphorst, projectleider FC 
Twente Scoren in de wijk: “Dit jaar is het eindtoer-
nooi anders dan andere jaren, maar we maken 
er toch een feest van. Het toernooi is verspreid 
over twee dagen en er mogen geen ouders bij 
zijn. Dat is jammer, maar zo kunnen we het toch 
coronaproof organiseren. Eigenlijk zouden beide 
dagen in mei zijn, maar door de hevige regen 
moest de tweede dag worden uitgesteld. Van-
daag halen we die in.” 

De afgelopen maanden hebben ongeveer 250 
jongeren uit heel Twente meegedaan aan de 
Twente Cup. Jelle: “Men denkt vaak dat dit pro-
ject gaat om het spelen in de Grolsch Veste, maar 
dat is slechts een lokkertje/beloning. We willen 
jongeren meer betrekken bij de activiteiten in hun 
eigen wijk en bij de maatschappij. Daarom moe-
ten de teams o.a. buurtbijdrages doen. Daarmee 
kunnen ze punten verdienen om het eindtoernooi 
te halen.”                 

Poulewedstrijden
Het contrast met mei kan niet groter zijn. Toen 
was het koud en nat. Nu is het 35 graden en be-
nauwd. Vanaf 18.30 uur verzamelen de teams op 
het veld in de Grolsch Veste. Na een warming-up 
en uitleg over de spelregels gaan ze allemaal 
naar beneden om even later net als de spelers 
van FC Twente in een lange rij achter de scheids-
rechters aan het veld op te komen. 
In de categorie ‘Jongens oud’ doen vijf teams 
mee. Het toernooi begint met een poulefase 
waarin alle teams tegen elkaar wedstrijdjes van 
9 minuten spelen. Net als bij de eredivisie lever-

Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,

De vakanties zijn weer achter ons, wat dat 
betreft kunnen we weer aan de slag.
Hopelijk krijgen we binnenkort, ondanks de 
corona, meer vrijheid, 14 september was 
er weer een persconferentie.

Wij als wijkraad hebben reeds onze activitei-
ten opgepakt en zijn daardoor ook weer op 
woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, in 
de Magneet aanwezig.

Zoals u weet hebben wij wijkbudget beschikbaar. Wilt u voor uw 
brink/buurt iets organiseren of bv plantenbakken of groener ma-
ken, aanvragen kunnen daarvoor ingediend worden.
Maar ook voor andere vragen, opmerkingen kunt u bij ons terecht, 
u bent van harte welkom

U kunt  op de donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur biolo-
gische groenten en ook bloemen kopen op de Wesseler. 

groet, Henk Siekmans, voorzitter wijkraad Wesselerbrink
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Verkoop van bloemen en groenten op 
de Wesseler

We mogen eindelijk weer beginnen met ko-
ken bij de eetsoos voor 55+. Elke woensdag 
zullen wij koken en de maaltijd om 12.30 uur 
opdienen. Wie het gezellig vindt om alleen 
of met iemand anders te komen eten is wel-
kom. Graag eerst even aanmelden bij 1 van 
de 2 telefoonnummer hiernaast.
U bent welkom vanaf 12.15 uur.
U krijgt een warme maaltijd met een voorge-
recht of een nagerecht.  Er wordt heel divers 
gekookt. Na afloop krijg u ook nog Koffie of 
thee en als u wilt kunt u nog even gezellig 
napraten.

De kosten voor de maaltijd bedraagt 6 euro 
per keer.
Lijkt het u leuk maar ook gezellig om bij ons 
te komen eten dan wordt u verwacht bij res-
taurant Pompidou, Wesselerweg 13, op de 
bovenverdieping. Er is een traplift aanwezig. 

Wilt u een keer mee eten of alleen eerst wat 
informatie dan kunt u bellen met onderstaan-
de nummers.

Ria van den Berg, tel 06 45 25 15 32  of 
Ans Rebergen, tel 053 433 24 39

Misschien heeft u wel een idee om iets te organiseren op uw brink, 
wij helpen u graag met een aanvraag voor de wijkbudgetten.
Of wilt u iets organiseren voor de kinderen in uw buurt bijvoorbeeld 
voor de herfst- en/of kerstvakantie, ook hiervoor kunt een bijdrage 
aanvragen van de wijkbudgetten.

www.wesselerbrink.com

Met behulp van de wijkbudgetten (u kunt daar ook geld aanvragen, 
zie hierboven) is er deze zomer voor het eerst een pluktuin met 
bloemen en een moestuin met groenten gerealiseerd. Het kostte 
een weiland maar Leon Haghuis van kinderboerderij De Wesseler 
ziet alles met plezier groeien. Na de aanleg was het deze zomer 
de beurt aan de vrijwilligers om de tuin bij te houden. Dat wil zeg-
gen, onkruid wieden, uitgebloeide bloemen eruit knippen en elke 
donderdagochten van 10 tot 12 uur is er verkoop van bloemen en 
groenten.  U bent van harte welkom!

De eetsoos bij restaurant Pompidou is weer 
begonnen

De wijkraad is weer elke woensdag-
morgen tussen 10 en 12 uur aanwezig 
in Wijkcentrum de Magneet

Pompoenen en vaste planten te koop op ‘t HelmgrasPompoenen en vaste planten te koop op ‘t Helmgras
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Weer op naar het leven van alledag, de 
vakantie is achter de rug en iedereen moet 
weer aan de bak. De laatste weken liet het 
weer zeker wat te wensen over, maar met 
een regenjas en laarzen hebben we toch 
menig ommetje kunnen maken. Ommetjes 
met een missie, want sinds het voorjaar 
hebben de kleintjes een nieuwe hobby: 
het maken van Happy Stones. Ze leggen 
overal mooie beschilderde steentjes neer 
en die mag je meenemen naar huis of 
laten zwerven voor anderen. Het blijft niet 
bij steentjes, ze hebben ook mooie boom-
schors schijfjes aan een lintje en zijn daar 
de hele zomer druk mee geweest. Want 
het was dan wel vakantie, maar ook daar 
bleef weinig van over dit jaar, meer thuis 
dan uit door alle nog geldende regels. 
Toch was er een kers op de vakantietaart: 
Al wandelend door de wijk hebben we ons 
vergaapt aan al die mooie schilderingen 
op de elektrakastjes en prullenbakken. Zo 
mooi om te zien en wat fleurt het al die 
saaie metalen dingen op. Vooral de pape-
gaai bij het park, echt geweldig, chapeau 
voor de kunstenaar. En, onverwacht, voor 
Nanna begint er ineens een nieuwe hob-
by... Ze heeft namelijk nog een grijs kast-
je gevonden en... het is onbeschilderd… 
Nanna zal Nanna niet zijn als ze niet weer 
wat gevonden heeft om over te mekkeren, 
hopen voor u dat het snel weer vakantie is.

Van Nanna 

P r i k k e l p r o a t

Ik denk dat nu ik dit stukje zit te schrijven de 
vakantie er voor de meeste mensen alweer op 
zit. Ik zie ‘s morgens de kinderen in groepjes 
naar school lopen, vaak loopt er een moeder 
bij, die waarschijnlijk net als ik vroeger denkt: 
nu straks even lekker aan het werk.
Voor mij zit het werk er even op. Drie weken va-
kantie in het vooruitzicht na een heftig jaar. We 
hadden allemaal een jaar met ups en downs, 
en iedereen heeft zo voor zichzelf goede en 
slechte herinneringen aan een coronajaar.
Ik werk nu een paar weken op mijn nieuwe 
werkplek, en alhoewel ik vele cliënten mis uit 
de wijk, is de nieuwe locatie leuk. Er werken 
veel jonge mensen. Veel verschillende natio-
naliteiten en er wordt veel gelachen. Toen ik er 
binnen kwam dacht ik, ze zullen wel denken zo 
een oud mens. Maar nee hoor leeftijd speelt 
echt geen rol op de plek waar ik nu werk. Net 
als in de wijk valt het me op hoe open de jeugd 
is. Alles is bespreekbaar. Natuurlijk lees ik ook 

de artikelen in de krant over DE JEUGD. Mis-
schien heb ik geluk en kom ik alleen de leuke 
jongens en meiden tegen, maar dat lijkt me 
vreemd. Het is een generatie die vol energie 
staat te trappelen voor de startlijn en nu al 
meer dan een jaar teruggefloten wordt.
Avonddiensten binnen een zorginstelling zijn 
heel anders dan in de wijk. Het zijn natuurlijk 
altijd allemaal mensen die gewoon zorg no-
dig hebben en wat er anders is, is een beetje 
moeilijk uit te leggen. Het best kan ik zeggen 
dat het voelt als een groot thuis. Als ik na de 
avonddienst naar mijn fiets loop en er zegt dan 
een stem van een balkon, dag Plien tot mor-
gen, dan is de avond goed.  Ook het naar huis 
fietsen in de avond is anders dan wanneer je 
in de wijk werkt. Mooi weer jaagt de mensen 
naar buiten. Als ik de Wesselerbrink weer op 
fiets vind ik dat altijd veilig en vertrouwd. Maar 
jammer dat ik dit nu ga zeggen, we maken er 
een rommeltje van. Nu pas zie ik hoeveel af-
val we gewoon loslaten en dat er bergen rom-

mel gewoon naast de container liggen. Was 
dat altijd al of zie ik het nu pas omdat ik met 
andere ogen door de wijk fiets, We hebben zo 
een mooie groene wijk. Veel ruimte en heel 
veel aardige mensen. Een grote groep jeug-
digen die onze wijk moeten vormen en hier 
volwassen gaan worden. Laten we het voor 
hen doen. Even opruimen in de straat. Even 
melden bij de gemeente als er iets stuk is. De 
jongeren reflecteren zich aan hun omgeving, 
dus als we willen dat zij open, eerlijk en vrien-
delijk zijn zullen we moeten zorgen dat ze in 
een passende omgeving op kunnen groeien. 
De generatie van nu sprak mij altijd al aan, 
maar nu ik werk op een plek waar ik het en-
thousiasme en de kracht van de jeugd aan den 
lijve ondervind, gun ik ze nog meer een fijne 
omgeving om in op te groeien.

Plien

Gewoon

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

Samen Versterken van 
Enschede door Noaberschap

Twente Milieu voert in Enschede de bestrijding van ratten en muizen uit bij de huishoudens. Onze bestrijders 

krijgen dan regelmatig de vraag: “Wat had ik zelf kunnen doen om de overlast te voorkomen of te beperken?”. 

Daarom vindt u op deze pagina 4 handige tips om rattenoverlast in Wesselerbrink Zuid-Oost te voorkomen. 

HEEFT U EEN RAT IN OF RONDOM HET HUIS?
Kijk dan voor alle tips op www.twentemilieu.nl/voorkomratten. Heeft u alle tips geprobeerd en toch nog last van rattenoverlast? Dan 

helpen wij u graag! Twente Milieu voert bij huishoudens in Enschede de bestrijding van ratten en muizen uit. U kunt gratis een afspraak 

inplannen via www.twentemilieu.nl/contact of telefonisch via 0900-8520111 (op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur, lokaal tarief).

1. 2.

4.3.

Afval en etensresten trekken ratten 

aan. Zij eten hier smakelijk van en 

blijven terugkomen. Zorg daarom dat 

uw woonomgeving schoon is, door geen 

afval of etensresten op straat te gooien. 

Deze kunt u kwijt in uw afvalbak thuis of 

in een prullenbak in de openbare ruimte. 

Zo voorkomt u ook direct ook zwerfafval, 

doordat de dieren graag aan de zakken 

knagen.

In deze tijd van het jaar hoeven vogels niet 

bijgevoerd te worden. Voert u de vogels 

toch? Zorg dan dat er direct onder het 

voer een bakje met opstaande rand staat 

of hangt. Zet het voer minimaal 50 cm van 

de grond af en zorg dat het ook ongeveer 

50 cm eromheen vrij staat van muren, 

schuttingen, takken en struiken.

Eenden zijn van nature graseters en hoeven 

niet bijgevoerd te worden. Voert u ze 

wel? Zorg dan dat er geen etensresten 

achterblijven in het water en op de grond.

Wist u dat u uw oude brood ook gratis bij 

het groente-, fruit- en tuinafval in uw groene 

container mag gooien of in de groene 

verzamelcontainer voor gfe? Daar wordt 

compost van gemaakt. Compost zorgt voor 

een betere voedingsbodem van bijvoorbeeld 

uw tuin. Zo groeien en bloeien bloemen en 

planten beter!

Gooi geen etensresten of oliën in het riool. 

Ratten leven namelijk in het riool. Zij eten 

smakelijk van uw etensresten en blijven 

vervolgens op deze plek. Daarnaast kan dit 

ook voor vervelende verstoppingen zorgen. 

Zo blijft vet plakken in de riolering, waardoor 

deze minder goed gaat werken of zelfs 

helemaal verstopt raakt. Dit heeft vervelende 

gevolgen voor u en/of uw buurtbewoners. 

Gooi etensresten bij het groente-, fruit- 

en tuinafval in uw groene gft-container. 

Frituurvet kunt u gratis achterlaten op het 

afvalbrengpunt of op één van de andere 

inleverpunten in Enschede.

SCHONE WOONOMGEVING GA BEWUST OM MET HET 
VOEREN VAN VOGELS

LAAT GEEN ETENSRESTEN LIGGENVOEDSELVRIJ RIOOL

KIJK OP WWW.TWENTEMILIEU.NL/VOORKOMRATTEN VOOR ALLE TIPS!

 Wilt u graag een goede buur? – Wees er een! 

Beste bewoners,
Kent u het spreekwoord; een goede buur is beter dan een verre vriend? Ik moest er de afgelopen pe-
riode regelmatig aan denken. Ik heb er in mijn vorige bijdrage in de Brinkpraat ook al iets over gezegd. 
Dat ging over de buurman die een buurvrouw in de straat al jaren bijstaat, maar het op een gegeven 
moment niet meer alleen aankon. Dat was het moment voor hem om bij mij aan de bel te trekken. 
Steeds vaker de laatste tijd word ik door bewoners benaderd, met zeer uiteenlopende  vragen:
- Ik heb een conflict  met de buren;
- Kan iemand helpen om mijn afval naar de container te brengen?
- Kan iemand voor mij boodschappen halen?
- Ik moet een herkeuring doen voor een rijbewijs;
- Ik voel mij vaak alleen en heb behoefte aan een praatje.

Laat ik voorop stellen dat ik blij ben dat steeds meer mensen mij weten te vinden en dat ik wat kan 
betekenen. Zo komen er ook steeds meer mensen met vragen naar de Wijkwijzer in De Magneet, waar 
een inloop is op maandagmiddag 14.00u-17.00u of woensdagochtend 9.00u-12.00u.

Goede buur
Waar het om gaat is dat we gewoon aardig voor elkaar zijn. Elkaar groeten in het voorbijgaan. Of zoals 
een bewoonster tegen mij zei: “Ik zou het zo mooi vinden als we moeite voor elkaar doen en verdraag-
zaam en begripvol naar elkaar zijn. Mensen moeten open staan om te kunnen ontvangen.”

Ook fijn is het als je direct hulp nodig hebt of gewoon een praatje wil maken, bij een van je buren te-
recht kunt. Hebt u er wel eens aan gedacht dat u wellicht zelf diegene bent, dat u zelf die goede buur 
zou kunnen zijn?

Hoe meer mensen ik spreek, hoe meer voorbeelden ik zie van mensen die elkaar helpen. Bent u zo’n 
goede buur? Ik ben benieuwd naar de mooie verhalen. Het zou zomaar een nieuwe rubriek in deze 
wijkkrant kunnen worden: 
EEN GOEDE BUUR!
Ik laat mij graag verrassen!

Vriendelijke groet Bertus Siemerink
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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

De vergadering begint met een presentatie van Maai-
ke Lever en Gerriska Floor over de huiskamers van 
het Bonhoeffer aan de Geessinkweg en de Vlierstraat.
Bij de Vlierstraat is al begonnen (zie foto op voorpa-
gina), de Geessinkweg is nog in de overlegfase. Met 
geld van de gemeente zijn er alvast spullen aange-
schaft. Een bank, spelcomputers etc. In nauwe sa-
menwerking met Alifa moeten de ideeën vanuit de 
leerlingen komen. Maar dat moet natuurlijk nog wat op 
gang komen. Kubilay, een leerling vertelt alvast dat hij 
wel graag een FIFA competitie wil met zijn klas. Maar 
vooral wil hij een plek om na schooltijd naar toe te kun-
nen. Er wordt afgesproken dat, als de stadsdeelcom-
missie weer gaat vergaderen eind september, dat dat 
op een van beide locaties gaat gebeuren en dat dan 
de huiskamers bezichtigd kunnen worden. 

Vragen uit de commissie
De heer Çoban van Denk heeft vragen voor wethou-
der Diepemaat (VVD) van vastgoed of de procedure 
aangaande de verkoop van Dragonheart wel volgens 
de regels is verlopen. Dragonheart stond eerder in de 
verkoop dan de regels waren bepaald. Binnenkort ko-
men er nieuwe regels en dan wordt er verder gedis-
cussieerd op stedelijk niveau.
De heer Kel van Burgerbelangen vraagt aandacht voor 
de enorme overlast van een groepje jongeren op de 
Veldhoflanden. De wethouder noemt dit inderdaad 
zeer ernstig, zeker omdat het jonge jongeren zijn, tus-

sen de 12 en de 16 jaar en na gesprekkken met de jon-
geren en hun ouders is de situatie dus niet verbeterd. 
Stadsdeelmanager de heer Keuken vertelt dat er al 
van alles is gedaan en nu ook gebiedsverboden wor-
den overwogen. Groepjes jongeren, op Stroinkslanden 
maar ook op de Wesselerbrink vervelen zich en gaan 
over tot geklier, kat en muisspelletjes met de politie 
en kleine criminaliteit. De politie deelt bekeuringen 
uit en de jongerenwerkers helpen ook mee maar het 
zijn openbare plekken dus zonder gebiedsverboden 
mogen die jongeren daar zijn. Het gaat om een groep 
van 10 tot 12 kinderen. Mevrouw Verbeek van de PVV 
merkt terecht op dat als je deze jongeren een gebieds-
verbod oplegt ze ergens anders overlast gaan bezor-
gen maar weet zelf ook geen oplossing. De politie doet 
haar uiterste best bij deze groep te voorkomen dat ze 
zich ontwikkelen tot een criminele groep.
De heer Versteeg van de groep Versteeg over bijplaat-
singen. Bij winkelcentrum de Posten ondervinden ze 
veel overlast van mensen die afval naast de containers 
zetten. Op winkelcentrum Zuid is een pilot met came-
ratoezicht in ontwikkeling en zoals eerder in deze krant 
beschreven is dat niet eenvoudig vanwege allerlei re-
gelgeving voornamelijk ten aanzien van de privacy. De 
wethouder gaat een memo laten maken en zal die aan 
alle raadsleden sturen zodat er niet telkens dezelfde 
discussie hoeft te worden gevoerd. De heer Versteeg 
herhaalt zijn vraag om een pilot om het hele afvalplein 
bij winkelcentrum de Posten te ontmantelen op de 
glasbak na maar ook dit hoort op stedelijk niveau thuis. 
Er zijn continue gesprekken met alle betrokkenen, ook 
de omwonenden. Dus voor nu een nee van de wethou-
der op het voorstel om alleen een glasbak te hebben 
op winkelcentrum de Posten. Mevrouw Bloemhof van 
D66 voegt toe dat er al heel veel is uitgeprobeerd en 
dat men stadsbreed er langer over moet praten. Me-
vrouw Visser van Enschede Anders wil het graag op 
de agenda geplaatst zien. 

Aandachtspunten- en toezeggingenlijstlijst
Overlast Hanenberglanden. Wijkregiseur De Heus-
den vertelt dat er stevige gesprekken zijn gevoerd bij 
de top 5 overlastgevers van de Hanenberglanden. Bij 
3 daarvan is verbetering opgetreden. Het blijft een 
aanpak van de lange adem. De politie is zowel zicht-
baar als onzichtbaar aanwezig. 
RIBW Wesselerbrink. Op moment van de vergade-
ring is er nog geen uitspraak gedaan.
Smilyveld Stroinkslanden. De gesprekken met de 
SES, Stichting Enschedese Speeltuinen, zijn hervat, in 
juni worden nieuwe speeltoestellen geplaatst en van-
wege de versoepeling van het coronabeleid wordt er 
ook alweer van alles georganiseerd.
Hardgaan053. Daarover wordt een memo gedeeld 
met de raadsleden.

Korte mededelingen
Wijkregisseur De Heusden vertelt dat de directie van 
de Bibliotheek in Zuid een sterke voorkeur heeft voor 
inhuizing in het bestaande Winkelcentrum Zuid. De in-
huizing staat voor de 2e helft van 2021 gepland, de 
sloop van het huidige pand staat daarna gepland en 
de laatste fase van de herinrichting van de openbare 

ruimte staat gepland voor einde van dit jaar en begin 
van 2022. 
Wijkcentrum Helmerhoek is weer open en er zijn 
weer activiteiten. Er worden na de zomer verdere ge-
sprekken gevoerd voor de toekomst van het wijkcen-
trum.
Bungalowpark Rutbeek. De initiatiefnemer is druk 
bezig een oplossing te zoeken voor het stikstofpro-
bleem.
Winkelcentrum Stroinkslanden. Het winkelcentrum 
zelf is eind april opgeleverd. De ruimte er om heen is 
bijna klaar. Een feestelijke opening kon helaas nog 
niet. Die staat gepland voor later dit jaar. 
De nieuwe verordening voor de wijkbudgetten laat 
nog even op zich wachten. Voor 2022 blijft dus de hui-
dige verordening van kracht. 

Vanuit de wijkraden 
Mevrouw Brinkers van de buurtcommissie Hanen-
berglanden. Zij vertelt dat ze problemen hebben 
vanweg de complexiteit en de wet op de privacy om 
buurtbewoners in te lichten. Er is een facebookgroep 
opgericht voor en door bewoners. Ze merken ook dat 
vanwege de betaalbare onderhuur er mensen komen 
wonen die zich in het grijze gebied bevinden en over 
grenzen gaan. En ze vertelt dat de bewoners samen 
met de wijkbeheerder elkaar ondersteunen op het 
gebied van de groenvoorziening.  Mevrouw Brinkers 
spreekt haar dank uit voor alle betrokkenheid vanuit de 
raadsleden en de stadsdeelcommissie. 
Wijkplatform Helmerhoek, mevrouw Niehenker ver-
telt dat elke avond de wijkwacht door de wijk loopt, er 
zijn al 31 vrijwilligers daarvoor en het gevoel van vei-
ligheid is gegroeid. Er is ook steeds meer contact met 
de jeugd die rondhangt, Albert Heijn Kamphuis heeft 
ijsjes gesponsord. Er zijn al 90 adressen aangemeld 
voor de buurtpreventieapp, er zijn al 58 vrijwilligers 
voor het maatjesproject en 12 bij HelmerhoekSchoon. 
De garagsale deden 99 adressen aan mee en dat gaat 
volgend jaar zeker uitgebreid worden met bijvoorbeeld 
een speurtocht voor de jeugd. Er is weer een evene-
mentencommissie opgericht die meer activiteiten gaat 
organiseren zoals een bingo en een kinderdisco. Met 
ondersteuning vanuit het wijkplatform. 
Mevrouw Veenstra van de wijkraad Wesselerbrink 
vertelt dat er twee nieuwe wijkraadleden bij zijn geko-
men. Ze hebben er nu weer 10. Twee wijkraadleden 
hebben zich aangeloten bij de kinderboerderij. Daar 
zijn vrijwilligers voor de moes- en pluktuin bij. Het graf-
fitiproject is een groot succes en er zijn weer veel aan-
vragen binnengekomen. Ze vraagt ook wanneer de 
website jijmaaktdebuurt.nl waarop aanvragen kunnen 
worden gedaan weer gemaakt wordt. De stadsdeel-
manager de heer Keuken verteld dat daar aan gewerkt 
wordt zodat die het weer goed gaat doen. 

De voorzitter de heer Teutelink meldt dat de volgende 
stadsdeelcommisie vergadering zal zijn op 28 septem-
ber en dan waarschijnlijk op een van de lokaties van 
het Bonhoeffer zodat de huiskamers bekeken kunnen 
worden. Vervolgens sluit hij de vergadering af. 

Stadsdeelcommissievergadering van 15 juni jl
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BrinkpraatBrinkpraat

U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-93

Bel voor een afspraak met: 
053 476 81 91

 wesselernering 60-4 in Enschede, 053 - 4780470

 Veel
specialisaties.

Kijk op
www.fgcw.nl

Ronde tafelgesprekken: Ouderenbeleid in Enschede
Volgend jaar wordt er een nieuwe gemeenteraad 
gekozen. Die gaat het gemeentelijk beleid voor 
de komende jaren opstellen. Vervolgens komt er 
dan een nieuw college van burgemeester en wet-
houders.  Nu is het moment om het gemeentelijk 
beleid te veranderen en ervoor te zorgen dat de 
belangen van senioren serieus aan bod gaan ko-
men in de Enschedese politiek. 

Hoe kunt u als senior meepraten?
Het Seniorenplatform Enschede organiseert in 
september twee ronde tafel bijeenkomsten waarin 

u kunt aangeven wat u als senior belangrijk vindt 
voor in onze stad. Uw inbreng sturen wij naar alle 
politieke partijen, zodat deze onderwerpen op-
genomen kunnen worden in hun verkiezingspro-
gramma’s.  

De eerste ronde tafelbijeenkomst vindt plaats in 
stadsdeel Noord bij wijkaccommodatie Prismare 
op woensdag 22 september van 14.00 -16.00 uur. 
De tweede bijeenkomst vindt plaats in stadsdeel 
Zuid bij restaurant Le Pompidou op dinsdag 
28 september van 14.00 -16.00 uur.

Grijp uw kans 
om mee te pra-
ten en kom naar 
1 van deze bijeenkomsten. Het is wel nodig om u 
aan te melden via info@seniorenplatformensche-
de.nl voor 20 september 2021 (bij uitzondering 
per telefoon 053 4764515). Graag even aange-
ven bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.  

Informatie: www.seniorenplatformenschede.nl of 
bel met telefoon 053 476 45 15

De afgelopen twee weken ben ik regel-
matig in het huis geweest waar ik ben 
opgegroeid. ‘Wat is daar nou zo bijzon-
ders aan’ zou je bijna zeggen. 

We zijn 51 jaar geleden als gezin in 
het huis getrokken. Een spiksplinter-
nieuwe hobbykamerwoning in een wijk 
en brink in aanbouw. De straten liggen 
er nog niet eens in, het winkelcentrum 
bestaat b.v. uit enkele noodgebouwen.
In onze brink zijn veel jonge gezinnen 
komen wonen met één verschil dat wij 
toen de enige buitenlanders waren. 

De brink is uitgegroeid tot een plek waar kinderen en ouders elkaar op-
zoeken. We weten wie en waar iedereen woont en er is contact met de 
bewoners onder elkaar wat toen heel normaal is. 

Maar wat is er in die 51 jaar veel veranderd in onze brink. Zelf ben ik in 
2009 letterlijk weer tegenover mijn ouderlijk huis komen wonen. Terwijl de 
andere bewoners allang naar elders zijn vertrokken, wonen mijn ouders 
nog steeds op hun oude vertrouwde plek met een weelderige tuin waar ze 
dol op zijn. De brink is niet meer zoals het is waar de bewoners elkaar ken-
nen. Ik zie veel jonge gezinnen maar de meesten leven langs elkaar heen. 
Er is geen of weinig behoefte om elkaar op te zoeken en contact te maken.
Nu ik hier in het lege huis van mijn ouders rondloop komen vele herinne-
ringen van vroeger naar boven toen het leven zo anders was. In hun weel-
derige tuin staan de planten en bomen er goed bij. Oude bomen verplaats 
je niet maar soms kan het niet anders.

De Stille Kracht

Wilt u reageren mail naar cynthia@imagowijzer.nl

In wijkcentrum de Magneet is een mooie 
leestafel te vinden. Met niet alleen de 
wijkkrant er op maar ook de Huis aan 
Huis en de Tubantia. Verder vindt u hier 
heel veel flyers en informatie wat er wan-
neer allemaal te doen is. Bijvoorbeeld 
dat de Jeu de Boulers weer zijn begon-
nen op donderdagmiddag. 
De biljarters zijn er ook vaak. De wijkwij-
zer is er op maandagmiddag en woens-
dagochtend. Loopt u dus gewoon eens 
binnen, er is altijd iemand aanwezig om 
u te ontvangen.

Oude bomenKrantje lezen op de 
Magneet
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De nazomer is een mooie tijd. Ik 
raad iedereen aan om in deze peri-
ode eens een keer rustig door Zuid 
te fietsen of wandelen. En sta dan 
eens stil bij alle mooie dingen die er 
gebeuren. 

Zo is er De Bijenhoek aan de rand 
van de Helmerhoek. Deze buurttuin 
is geadopteerd door een groep vrij-
willigers. Sindsdien bloeit en groeit 
er van alles. Heerlijke groenten en 
fruit, mooie bloemen en heerlijke 

honing. De moeite waard om eens een kijkje te nemen. En je kunt 
onderweg zomaar mensen van de Buurtwacht of Tunnelwacht 
tegenkomen. Met hun oranje hesjes trekken ze dagelijks door de 
buurt om de wijk veilig en leefbaar te houden. Mooie initiatieven!

En stop eens bij kinderboerderij De Wesseler op de Wesseler-
brink. Als je een tijd niet geweest bent, kijk je je ogen uit. De 
Wesseler is een heuse stadsboerderij geworden. Met moestuin 
en bloemenpluktuin en een bijenstal. Een mooie doorontwikkeling 
door samenwerking met het Zone-college en de JP van den 
Bentstichting. Of ga eens naar wijkcentrum De Magneet. Wat is 
het er prachtig, zowel binnen als buiten. En wat genieten veel 
inwoners hiervan.

Ook in Stroinkslanden is genoeg te zien. De mooie nieuwe 
energieneutrale woningen. En het winkelcentrum dat fantastisch 
verbouwd is: wat een aanwinst! En hele groepen kinderen lekker 
aan het spelen op het Smileyveld, waar we ook nog een speeltuin 
gaan toevoegen.

Het zijn maar een paar voorbeelden van de vele mooie dingen 
die er in Zuid zijn. Natuurlijk zijn er ook vraagstukken en dingen 
die we nog beter kunnen doen. Als we er - net als bij de genoem-
de voorbeelden - samen de schouders onder zetten, zijn we met 
elkaar tot nog veel meer moois in staat.

En als u mij wilt spreken? Elke donderdagmiddag heb ik mijn 
spreekuur. U kunt zich hiervoor melden via mail 
stadsdeelmanagementzuid@enschede.nl. 

Arjan Kampman
Stadsdeelwethouder Zuid

Vanaf 7 september opent de Biblio-
theek Enschede het IDO, het Informa-
tiepunt Digitale Overheid.
Dingen regelen met de overheid: het 
gebeurt steeds vaker op de computer 
via internet. Bijvoorbeeld zorgtoeslag 
aanvragen. Werk zoeken. Een woning 
zoeken. Een rijbewijs verlengen. Of 
een afspraak maken bij de gemeente. 
Daarvoor moet u wel kunnen omgaan 
met een computer en een DigiD kun-
nen aanvragen.  
 
Veel mensen vinden dit nog lastig. 
Maar als u eenmaal weet hoe het 
werkt via de computer, is het mis-
schien minder moeilijk dan u eerst 
dacht. Vaak heeft u dan ook sneller 
antwoord. Soms zelfs meteen.  
 
Wilt u iets regelen via de computer 
en kunt u wel wat hulp gebruiken? 
Wilt u zelf beter leren omgaan met de 
websites van de overheid? Of kent u 
iemand die wel wat hulp kan gebrui-
ken? Ga dan naar het Informatiepunt 
Digitale Overheid in de Bibliotheek. 
Hier luisteren we naar uw vraag en 
denken met u mee. We geven u direct 
informatie waarmee u verder kunt. Of 

verwijzen u door naar de juiste organi-
satie. U kunt ook gratis computercur-
sussen volgen, zodat u voortaan zelf 
dingen kunt regelen met de overheid 
via de computer. 
 “De computer gebruiken kan lastig 
zijn voor ouderen, maar ook jongeren 
die goed overweg kunnen met sociale 
media vinden bijvoorbeeld het aan-
vragen van een DigiD ingewikkeld,” 
licht Marcel Bok (Programmacoördi-
nator van de Bibliotheek Enschede) 
toe. “De beschikbare uitleg hierover is 
voor sommige mensen te complex. Er 
is een plek nodig waar mensen per-
soonlijk te woord gestaan worden.” 
“De gemeente moedigt dit initiatief 
aan,” zegt Didre Schutte, beleidsme-
dewerker bij de gemeente Enschede. 
“We werken aan het verbeteren van 
de gebruiksvriendelijkheid van onze 
digitale dienstverlening, maar extra 
hulp is altijd welkom.” 
 
Kom eens langs. U bent welkom zon-
der afspraak. U hoeft geen lid te zijn 
van de Bibliotheek. De hulp is gratis. 
Het IDO is elke dinsdag geopend van-
af 7 september, van 9.30u tot 12.30u.   

Heeft u vragen over de over-
heid? We helpen u verder bij het 
Informatiepunt Digitale Overheid

Nazomer in Zuid

De activiteiten van het SeniorWeb 
Leercentrum zijn na de zomervakantie 
weer opgepakt. Tijdens de sluiting van 
de Bibliotheek Enschede zijn er geen 
activiteiten mogelijk geweest. Voor het 
nieuwe cursusjaar is een programma-
boekje gemaakt waar alle cursussen 
en inloopspreekuren in vermeld staan. 
Het programmaboekje is nu al op te 
halen bij de Bibliotheek Enschede. 
Het cursusaanbod is ook te vinden op 
internet, ga daarvoor naar de webpa-
gina van het SeniorWeb Leercentrum: 
www.seniorweb.nl/enschede. Enkele 
maandelijkse inloopspreekuren over 
het gebruik van verschillende appara-
ten zijn voor iedereen toegankelijk en 
kosteloos. 
In het SeniorWeb Leercentrum leert u 
te werken met verschillende program-
ma’s en apparaten zoals computers, 
laptops, tablets en smartphones. Zo is 
er een cursus Klik & Tik voor degenen 
die nog geen ervaring hebben met het 
gebruik van een computer. U leert hoe 
u een computer bediend, of hoe u in-
ternet gebruikt.
Bent u al een stap verder, dan is de 
Basiscursus Windows 10 iets voor u. 
U leert hoe u Windows op uw (nieuwe) 
computer of laptop beter kunt gebrui-
ken, zoals het beheer van uw mappen 
en bestanden. 
U kunt uw computer gebruiken voor 
het lezen en versturen van e-mail, 
informatie opzoeken op internet of 
online shoppen. En er zijn nog veel 

meer mogelijkheden. Maak een wens-
kaart (of kerstkaart) met Word of leer 
programmeren met Scratch. U kunt 
gps-navigatie gebruiken voor het op-
zoeken en begeleiden van fiets- en 
wandeltochten en (niet heel onbelang-
rijk) u leert precies hoe u zich veilig op 
internet begeeft. Voor wie graag foto-
grafeert is er een cursus foto’s maken 
met een smartphone, het beheren en 
bewerken van digitale foto’s en het 
maken van een fotoboek.
Bent u in het bezit van een iPhone of 
iPad? Neem dan deel aan een cursus 
om uw apparaat beter te leren gebrui-
ken. 
SeniorWeb is een landelijke vereni-
ging met als doel de digitale wereld 
begrijpelijk te maken, zodat iedereen 
het gemak en plezier van computer en 
internet kan ervaren. Verspreid door 
heel Nederland zijn leslocaties te vin-
den waar cursussen, workshops en in-
loopspreekuren worden aangeboden 
door vrijwilligers. SeniorWeb is ook 
in Enschede actief, inmiddels al ruim 
tien jaar. De activiteiten vinden plaats 
in de verschillende vestigingen van de 
Bibliotheek Enschede (te vinden in het 
centrum van Enschede, Glanerbrug, 
bij winkelcentrum Zuid, op Stads-
veld en Twekkelerveld). In totaal staan 
er zestien vrijwilligers klaar om u te 
helpen. 
Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar 
info@bibliotheekenschede.nl of bel 
naar 053-4804804.

Het SeniorWeb Leercentrum gaat 
weer van start

Buurtbus 508 rijdt weer!
Sinds 23 augustus rijdt Buurtbus 508 weer door Wes-
selerbrink en Stroinkslanden. Door de coronamaat-
regelen kon de buurtbus lange tijd niet rijden. Nu die 
maatregelen langzaamaan versoepeld worden, mag 
ook de buurtbus weer rijden.

Waar kunt u met Buurtbus 508 heen?
Buurtbus 508 rijdt een route met 17 haltes door de 
wijken Wesselerbrink en Stroinkslanden. Zo kunt mak-
kelijk op verschillende plekken in deze wijken komen. 
Ook bij winkelcentrum Het Stroink wordt binnenkort 
een halte voor de Buurtbus geplaatst.

Hoe werkt Buurtbus 508?
In de buurtbus zijn maximaal acht zitplaatsen. Mocht u 
slecht ter been zijn, dan helpen wij u graag met in- en 
uitstappen. Gebruikt u een rollator? Dan tillen wij die 
voor u in en uit de bus. In de buurtbus kunt u betalen 

met uw OV-chipkaart of pinpas. Tijdens de rit kunt u de 
halteplaatsen zien op het display. 
In de buurtbus moet u een mondkapje dragen, omdat 
ook in de buurtbus de coronaregels van het RIVM voor 
het OV gelden. 
De buurtbus maakt onderdeel uit van het busbedrijf 
Twents/Keolis, maar wordt gerund door een groep 
enthousiaste vrijwilligers/chauffeurs. De buurtbus rijdt 
van maandag t/m vrijdag van 09.00 -16.30 uur. Op za-
terdag rijdt de buurtbus van 09.00 -16.00 uur. De exac-
te vertrektijden kunt u vinden via www.9292.nl of in de 
9292-app op uw telefoon. Bij de Twents Servicewinkel 
bij het Centraal Station kunt u ook een folder met infor-
matie ophalen.

We zien u graag terug op onze buurtbus. Wij zijn er 
klaar voor!

Buurtbus Team Wesselerbrink-Stroinkslanden

“In Nederland mag en wil iedereen meedoen. Dat be-
gint natuurlijk gewoon op school of in je werk. Maar 
bijvoorbeeld ook door lid te zijn van een sportvereni-
ging of door je in te zetten bij evenementen in de stad. 
De meeste mensen willen en doen dat ook gewoon. 

Maar wat als dat niet zomaar gaat? Als je bijvoorbeeld 
moeite hebt met Nederlands? Of niet weet wat vrijwil-
ligerswerk is, omdat dat in je land van herkomst niet 
bestaat? Wie kan je dan helpen? Daar is het Huis voor 
Taal en Meedoen voor,” legt Hacer Bircan, coördinator 
van het ‘Huis voor Taal en Meedoen’ enthousiast uit.

Eén loket voor alle vragen
Het Huis voor Taal en Meedoen is een soort loket. Een 
loket voor alle vragen over taal en vrijwilligerswerk. 
Hacer: “Iedere werkdag van 10.00-17.00 uur is in het 
Huis voor Taal en Meedoen iemand aanwezig om u 
te helpen met uw vragen. Zij weten wat er allemaal 
mogelijk is op het gebied van taal(les), cursussen 
en vrijwilligerswerk. In het Huis wordt samengewerkt 
door M-Pact, de Bibliotheek, Alifa, het ROC van Twen-
te, SIVE, Power Enschede, Gemeente Enschede en 
Stichting Lezen & Schrijven. 
Als u naar ons toe komt, bespreken we wat uw vraag 
is en kijken we samen welke organisatie u het beste 
kan helpen. Wij brengen u dan met elkaar in contact. 
U hoeft dus maar naar één plek en wij zoeken de op-

lossing!

Loket in Zuid
Op dinsdag 7 september is een nieuw loket van het 
‘Huis voor Taal en Meedoen’ in Enschede Zuid geo-
pend. Hacer: “We merken dat in Zuid ook veel vragen 
zijn over taal en over vrijwilligerswerk. Maar het is vaak 
best lastig om met die vragen naar de bibliotheek in 
het centrum te komen. Daarom komen wij nu naar de 
mensen toe! En misschien nog wel het belangrijkste: 
We zijn er niet alleen voor mensen met een niet-Ne-
derlandse achtergrond. Iedereen die moeite heeft met 
lezen, schrijven en/of computeren is welkom. Niemand 
vindt het leuk om bijvoorbeeld niet te weten wat er in 
de brief van de dokter of van de woningbouwvereni-
ging staat. Dat kan iedereen overkomen. Maar het is 
wel lastig, dus kom langs. Wij helpen u graag verder.”

Huis voor Taal en Meedoen: 
Stroinkshuis, Het Stroink 64, Enschede
Open op dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur 

Ongeveer 40 jaar geleden stopte ik 
als speler en als trainer bij Victoria 28 
en met voetbal.  Ik begon met een an-
dere hobby. Aan sporten deed ik niets 
meer. Nu op hoge leeftijd gaf mijn li-
chaam aan dat ik toch maar weer 
eens wat sport moest gaan doen en 
meldde mij natuurlijk weer bij Victoria!

Walking Football
Ik kon meteen meedoen! Niet hardlo-
pen, geen lichamelijk contact, bal niet 
hoger dan de heup en natuurlijk nog 
wat regels. Het was heerlijk en erg 
fijn, alhoewel… ik lag wel een paar 
keer onverwacht op de grond ;-)
Mijn hoofd dacht dat ik nog heel wat 
kon, maar mijn lichaam dacht er an-

ders over. Als de bal langs mij heen 
ging en ik snel wilde reageren, lag 
ik weer op de grond. En ik struikelde 
regelmatig over mijn eigen benen! Ie-
dereen moest lachen en ik zelf natuur-
lijk ook.

Nu 8 weken later gaat alles alweer 
een stuk beter! Ik blijf overeind en mijn 
conditie is al een stuk beter geworden 
en ik merk zelfs dat de balcontro-
le weer een beetje terugkomt. (Een  
beetje.)
Ik voel na afloop weer dat heerlijke 
vermoeide maar voldane gevoel! En 
ik ervaar ook weer de gezelligheid na 
het douchen en bij een kop koffie in 
de kantine. Lekker ouwehoeren met 
elkaar. Net als vroeger na een wed-
strijd of een training. Heerlijk!

We spelen elke maandag om 13.30 
uur. Na de warming-up wordt er drie-
maal een kwartier gespeeld op een 
klein veld met kleine doeltjes. Ik kan 
iedereen aanraden om dit ook te gaan 
doen. We kunnen nog wel een paar 
mensen gebruiken. Kom eens een 
keer kijken of neem je spullen mee en 
doe gelijk mee! Vooral als je lid bent 
of bent geweest van Victoria is het fijn 
om nog weer eens contact te hebben 
met oude bekenden! Tot ziens???

Eef ter Mors

Het Huis voor Taal en Meedoen is nu ook in Zuid

Ik ben terug…

Het Huis voor Taal en Meedoen is dé plek voor (al) uw vragen over taal en/of vrijwilligerswerk
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“Het begon allemaal toen mijn opa 
Pierre een verkeerde afslag nam. 
Hij was 83 jaar, maar hij reed nog 
steeds van en naar zijn schoen-
makerij. Op een avond miste hij de 
afslag in het donker. Ik bood hem 
aan hem ’s avonds naar huis te rij-
den. Maar hij begreep me verkeerd. 
Dus de volgende ochtend belde hij 
me om half 8 en vroeg hoe laat ik 
hem kwam halen. Dat was het be-
gin van de dagelijkse autoritten met 
mijn opa. De schoenmakerij was al 
lang in onze familie maar de zaak 
liep niet al te best. Pierre kon nog 
steeds schoenen repare-
ren, maar soms zag de 
winkel er meer gesloten 
dan open uit. Omdat hij 
alles bewaarde, vooral 
papierwerk, was het ook 
een ongeorganiseerd 
zooitje. De vaste klanten 
kenden de kwaliteit van 
zijn reparatiewerk wel, maar nieuwe 
klanten trokken we weinig aan. Ge-
lukkig had mijn opa goede kennis-
sen in de buurt van de winkel. Die 
dronken met hem koffie en er was 
ook altijd iemand rond sluitingstijd, 
als mijn opa de zaak op slot deed. 
Door de winkel werd mijn opa zo 
oud, kon hij al die jaren doorgaan. 
De schoenmakerij was waar hij voor 
leefde. 
Mijn eerste prioriteit was een opruim-
ronde. Dat vond mijn opa niet echt 
leuk, hij dacht juist dat ik alles in de 

war schopte. Hij werd langzaamaan 
vergeetachtiger, wat hem ook frus-
treerde. We praatten veel over vroe-
ger, dat deed hem goed. En hij had 
bovendien een sterk hart. Als het mij 
soms teveel werd riep hij altijd “pia-
no, piano”, dat betekent ‘langzaam’ 
in het Italiaans. Hij leerde me hoe ik 
verschillende schoenen repareerde 
en hoe ik materialen moest inkopen, 
waarop ik moest letten. Hij werd 
weleens ongeduldig maar hij verloor 
zijn geduld nooit. Als hij vond dat hij 
te ver was gegaan verontschuldigde 
hij zich in de auto op de terugweg. 

We werkten 
2,5 jaar samen. 
Tijdens de co-
r o n a p a n d e m i e 
vorig jaar kreeg 
bijna mijn hele fa-
milie corona. Ook 
mijn opa. Hij over-
leed. Het was net 

voor Pasen. Toen ik terugkwam in 
de winkel stonden er heel veel bloe-
men. Het was best eng, want door 
de lockdown waren de straten leeg. 
Ik hield de deur op slot, want ik was 
helemaal alleen in de winkel. Loya-
le klanten stopten regelmatig om te 
vragen of ik iets nodig had. De ken-
nissen uit de buurt kwamen ook bij 
mij rond sluitingstijd en zorgden er-
voor dat ik niet alleen hoefde af te 
sluiten.” 
 
Eva, een bekende van Alifa uit Nice. 

IVN natuureducatie heeft dit jaar de 
Prins Bernhard Cultuurfonds Oeuvre-
prijs gewonnen. Aan die prijs is een be-
drag verbonden van €150.000. De prijs 
zal op 16 november tijdens een feeste-
lijke ceremonie worden uitgereikt.

Onmisbare steun voor de natuur
Het Instituut voor Natuureducatie en 
duurzaamheid (IVN) brengt jaarlijks 
duizenden mensen in contact met de 
natuur. Daarbij schenken ze in het bij-
zonder aandacht aan groepen voor wie 
contact met de natuur niet vanzelfspre-
kend is.
De adviescommissie Natuur van het 
Cultuurfonds licht de keuze voor IVN als 
volgt toe. “Als de afgelopen tijd iets dui-
delijk geworden is, dan is het wel hoe 
belangrijk natuur voor ons is. Want voor
veel mensen was een wandeling door 
het bos of de duinen, langs het strand 

of door de polder, het enige uitje dat er 
nog was. Voor veel mensen biedt een 
groene leefomgeving troost, rust, inspi-
ratie en gezondheid. Het IVN speelt een 
enorm belangrijke rol hierbij. Alles bij el-
kaar gaat het om
vele duizenden mensen, die tevens een 
onmisbare steun zijn voor organisaties 
zoals Natuurmonumenten, Staatsbos-
beheer en de provinciale Landschap-
pen. En vooral: een onmisbare steun 
voor onze natuur zelf.”

Prijs met eigen fonds op naam
Met de Prins Bernhard Cultuurfonds 
Prijs krijgt IVN Natuureducatie, behalve 
een zelf te besteden bedrag van 75.000 
euro, een eigen CultuurFonds op Naam 
met een startkapitaal van 75.000 euro. 
De doelstelling of bestemming van dit 
fonds wordt door het Cultuurfonds in 
samenwerking met IVN ingevuld. 

Column

IVN winnaar Prins Bernhard 
Cultuurfonds Oeuvreprijs 

We volgen de loop van de Houwbeek 
en komen allerlei natuurverrassingen 
tegen. Een bijna volwassen familie 
eend misschien? Of de eerste padden-
stoelen? Paddenstoelen groeien overal! 
Ook vlakbij de grote stad.
Zodra het vochtig wordt steken de eer-
ste zwammen de kop op. Je weet nooit 
van tevoren hoeveel paddenstoelen er 
te vinden zijn. We laten ons verrassen 
door ‘vrienden, vijanden en vuilnisman-
nen’!

Op het landgoed De Helmer liggen nog 
de funderingen van een lanceerinstal-
latie uit de Tweede Wereldoorlog. We 

gaan er naar zoeken.
Om de paddenstoelen goed te kunnen 
bekijken kunt u zelf een spiegeltje en 
eventueel een vergrootglas meebren-
gen. Natuurlijk houden we 1,5 meter 
afstand van elkaar. Hoest u, bent u ver-
kouden of heeft u koorts, blijf dan thuis.

Vanwege de beperkte deelname-
mogelijkheden is vooraf aanmelden 
vereist! via www.ivn.nl/afdeling/en-
schede/aanmeldformulier-wande-
ling-houwbeek-12-oktober-2021. Dege-
nen die mee mogen horen precieze tijd 
en plaats 2 dagen van te voren. Duur 
van de wandeling is ca. 2 uur.

Houwbeekwandeling op 12 oktober
Door het buitengebied van Enschede-Zuid

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

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.GROENCENTRUMBUURSE.NL

BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 

053 - 56 96 322
Broekheurnerweg 35  |  7481 PX  Buurse

info@groencentrumbuurse.nl
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Het najaar komt eraan! De beste tijd 
om in de tuin aan de slag te gaan!

Niet met teveel bezoekers tegelijk 
en niet vrij rondlopen maar als u nog 
vaste planten nodig heeft, er is vast 
wel een gat in uw tuin gevallen deze 
zomer, dan bent u weer van harte 
welkom op ‘t Helmgras aan de Ron-
demaatweg 75. 
Iedereen die woont en werkt op 

‘t Helmgras is blij dat er weer wat 
meer mag. Als ik kom worden er 
aardappels gerooid voor eigen ge-
bruik. De spruitenplanten zijn al een 
eind op weg en ook zag ik de bijzon-
dere combinatie van kerstbomen en 
zonnenbloemen. 

Zoals elke herfst zijn er pompoenen 
te koop. Zowel eetbare als die voor 
de sier. Wilt u wel gepast geld mee-
nemen altublieft? De pompoenen 
kosten tussen de 1 en 3 euro, de 
vaste planten zijn vier of twee voor 
5 euro, natuurlijk afhankelijk van de 
grootte. 
De toonzaal is helaas nog gesloten.

Stapje voor stapje weer open

Duchenne Heroes

Op donderdag 22 juli was het dan zo-
ver. We hadden na een lange periode 
weer een leuke groepsactiviteit voor de 
deelnemers en vrijwilligers van Zonne-
bloem afdeling Enschede Zuid. Bij Le 
Pompidou werden de Twentste Sagen 
gepresenteerd door Concordia en In 
Doors. Een avondje genieten op z’n 
Twents met een verteller en vijf musici. 
Eeuwenoude Sagen in het hier en nu. 
De hele voorstelling is ons aangebo-
den door de Rotaryclub Enschede Zuid, 
hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. 
Het was werkelijk een groot succes, de 

mensen hebben genoten en genieten 
nog steeds na. Het smaakt naar meer 
vandaar dat we de volgende activiteit 
alweer gepland hebben, een bezoek 
aan de museumfabriek in oktober. 
Bent u geïnteresseerd in onze activitei-
ten ?
Wilt u donateur, vrijwilliger of 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

Yes, eindelijk weer groepsactivitei-
ten voor de Zonnebloem!

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

87

Van 12 t/m 18 september 2021 vindt 
Duchenne Heroes plaats. Door deze 
sponsorfietstocht te rijden wordt geld 
ingezameld om onderzoek naar medi-
cijnen en oplossingen voor de ziekte 
van Duchenne mogelijk te maken. Als 
deze krant bij u op mat valt, zijn Matthijs 
Heutman en Ralph Gort, inwoners van 
Enschede Zuid, als team ‘De Noabers’ 
aan het fietsen. Volgende maand kunt 
u het verslag van de tocht lezen. Hier-
onder de laatste update over de voor-
bereidingen.

Het gaat door!
Al maanden lang zijn Ralph en ik bezig 
met de voorbereidingen voor de Du-
chenne Heroes en nu is het zo ver. We 
hadden een maand voor de deadline 
voldoende geld ingezameld en daardoor 
ons startbewijs verdiend. Ook heeft de 

organisatie aangegeven dat bij hen ook 
alle seinen definitief op groen staan. Dit 
was nog wel even spannend, omdat het 
coronavirus weer flink opdook. Daar-
na kwamen ook nog eens de massale 
overstromingen in het gebied waar wij 
door heen zouden gaan fietsen.

De route is dan ook flink veranderd ten 
opzichte van de originele route. We ver-
trekken nu vanuit Duitsland via Luxem-
burg naar België waar we eindigen in 
la Roche. Dit betekent niet dat we een 
minder mooie tocht krijgen. Ik denk 
persoonlijk dat de route zelfs nog iets 
zwaarder is dan de originele. Hoe dan 
ook: wij gaan ons beste beentje voor 
zetten om Duchenne de wereld uit te 
trappen.

Matthijs Heutman
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Repair cafés in Enschede Zuid weer open

LineDance groep van start

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.Probeer nu 

5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u 
culinair verrassen. Laten genieten van gemak… met onze 
keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 5 van deze maaltijden 
kunt u 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 u liever natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? 
Ook dat kan. Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 
0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze.  Vermeld bij de 
bestelling actiecode 202-SCE0921. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2021. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,
vegetarisch of 

glutenvrij.

“De buurvrouw wordt iedere dag uitgescholden door haar buurman en vraagt zich af: was 
het nou zo erg om te vragen of de muziek zachter mag?”

Burenruzie is voor niemand prettig. Daarom zoeken 
wij bemiddelaars die graag vrede willen stichten.

Wat doe jij als buurtbemiddelaar:
-  Na het inlezen van de melding, ga je met een collega 

bemiddelaar op huisbezoek bij de buur die gemeld 
heeft.

-  Samen luister je naar het verhaal en de beleving van 
deze buur (en hopelijk krijg je een lekker bakkie kof-
fie).

-  Aansluitend ga je onverwachts met je collega bemid-
delaar, langs bij de andere buur, de mogelijke ver-
oorzaker en door de ogen van de eerste buur, een 
verschrikkelijk persoon.

-  Samen luister je naar het verhaal en de beleving van 
deze buur.  Vaak hetzelfde verhaal… maar dan an-
dersom.

-  Je blijft neutraal en onpartijdig en gaat op zoek naar 
het gezamenlijke belang van de buren.

-  Jij en je collega buurtbemiddelaar proberen om de 
ruziemakers om tafel te krijgen, onder jullie begelei-

ding en met jullie ondersteuning.
-  Samen een bemiddelingsgesprek voeren en er mede 

voor zorgen dat ze lachend de deur uit gaan. 

Het is goed om te weten dat je altijd met een ervaren 
buurtbemiddelaar op pad gaat.
Daarnaast helpen wij je graag om jouw vaardigheden 
verder te ontwikkelen. Jij kan bij ons uiteenlopende 
trainingen volgen zoals intuïtief bemiddelen, bemid-
delen bij kwetsbare mensen, verdieping coachings-
vaardigheden, bespreekbaar maken van gevoelens, 
stimuleren eigen kracht etc.
En… weet dat er al ruzie is tussen de buren, dus je 
kan het niet erger maken.

De buurtbemiddelaar die we zoeken: 
- heeft goede oren
-  is geduldig wil mensen helpen zodat zij weer prettig 

naast elkaar kunnen wonen
-  kan mensen het gevoel geven dat ze wel gehoord 

worden

-  staat open voor heel veel verschillende meningen
- wil nieuwe werelden leren kennen
- houd wel van een bakkie koffie of thee

Dit maakt het extra leuk voor jou:
•  Dit werk is heel leerzaam, je ontwikkelt vaardigheden
•  Verdiepingstrainingen afgestemd op jouw behoefte
• Veel persoonlijke aandacht
• Teambuildingsactiviteiten
•  “Buurtbemiddelaars” zijn hele leuke mensen om te 

leren kennen
•  Je praat mee over het verder ontwikkelen van buurt-

bemiddeling
•  Je beheert je eigen agenda (Geen tijd? Geen pro-

bleem.)

Dus vredestichter, heeft deze vacature iets bij je los 
gemaakt? 
Mail ons waarom JIJ jouw vrije tijd bij ons wil door-
brengen: info@buurtbemiddelingenschede.nl

Wij, 21 enthousiaste leden, van schil-
dersclub Passe-Partout nodigen u 
uit voor een vrijblijvende kennisma-
kingsochtend met ons gezellige club-
je. In de afgelopen tijd zijn velen tot de 
ontdekking gekomen hoe belangrijk het 
is om een hobby te hebben en wat is 
nu leuker dan tekenen en schilderen, 
een prachtige hobby die je ook gewoon 
thuis kunt doen. Bij ons leer je, onder 
deskundige begeleiding, de fijne kneep-
jes onder de knie te krijgen. 

Wij tekenen en schilderen met alle ver-
schillende soorten materialen en in zeer 
uiteenlopende technieken. Veelal vanuit 
eigen creativiteit, maar ook workshops 
aan de hand van thema’s.
Iedereen is welkom of je nu beginner 
bent of al eerder potlood, pen of pen-
seel hebt gebruikt.

Waar, wanneer en wat kost het
De contributie bedraagt 15 euro per 
maand, kopje koffie of thee 0,50 euro 
(speeltuin). Passe-Partout huurt op 
de maandag- en dinsdagochtend van 
09.00 uur tot 11.30 uur het speeltuinge-
bouw Tuindorp aan de Vlierstraat. Ook 
toe aan een nieuwe uitdaging? Kom ge-
zellig langs om kennis te maken, want 
is er nog plek op de maandagochtend

Voor de bewoners van de Helmer-
hoek en de Wesselerbrink is er een 
gezellige LineDance groep opgezet 
Jong en oud iedereen kan en mag 
zich aanmelden en gezellig mee-
dansen.

We starten bij het begin zodat ieder-
een mee kan doen. 

Waar:
VVV Victoria ontmoetingscentrum 
Geesinkweg 282

Wanneer:
Iedere zondag van 20.00 tot 22.00 
uur (Vanaf 22 augustus)

Wat kost het: 5 euro per maand

LineDance doe je samen en voor je 
plezier. Dans je een les gratis mee?
Opgeven vooraf via 06 237 431 74 
(Geja)
Of via 06 182 04 106 (Noaberschap 
Helmerhoek)

Stuk! En nu? We kunnen u hel-
pen, door te kijken of het te re-
pareren is! Repaircafé Enschede 
Stroinkshuis is sinds 4 september 
weer geopend. Ook bij repaircafé 
Helmerhoek (bij v.v. Victoria) en 
alle andere Repaircafés binnen 
Enschede (en Nederland) bent u 
van harte welkom.

Komt u met een apparaat, een 
kapotte broek of een kapot stuk 
geliefd speelgoed? Dan staan we 
voor u klaar. We zullen alles zo 
goed mogelijk, eventueel met wat 

hulp van u, repareren. Mochten 
er kosten gemaakt moeten wor-
den, dan adviseren wij u uiteraard! 
Daarnaast draaien repaircafés op 
vrijwillige bijdrages, dus als u wat 
kunt missen stop dan alstublieft 
wat in de pot.
We beschikken over meerdere 
echte handige Harry’s en Hariët-
ten met elk hun eigen specialiteit. 
U kunt bij ons terecht met elektra, 
computers, speelgoed, naaiwerk, 
noem maar op!
Kom dus naar het repaircafé als u 
het zelf niet meer kunt repareren!

Vrijdag 10.00-12.00 uur
v.v. Victoria ontmoetingscentrum
Geessinkweg 282
7544 RB Enschede
FB:  RepaircafeHelmerhoek  

(Bij v.v. Victoria)

Zaterdag 10.00-12.30
Stroinkshuis
Het Stroink 64
7542 GT Enschede
Facebook: RepaircaféEnschede-
Stroinkshuis

Schilderclub Passepartout

Andre’s tuinen
Voor al uw tuin-
werkzaamheden
06-21 30 51 06

Bogelskamphoek 59 Enschede

de juiste weg naar je rijbewijs 

 www.josheskamp.nl    06 57676394    

        

Voor de bewoners van de Helmerhoek en de Wesselerbrink is er een 

gezellige LineDance groep opgezet 

Jong en oud iedereen kan en mag zich aanmelden en gezellig meedansen. 

 We starten bij het begin zodat iedereen mee kan doen. 

Waar:  

VVV Victoria ontmoetingscentrum 

Geesinkweg 282 

Wanneer: 

Iedere zondag van 20.00 tot 22.00 uur 

(Vanaf 22 augustus) 

Wat kost het:  

5 euro per maand 

 

LineDance doe je samen en voor je plezier.  

Dans je een les gratis mee??  

 
Opgeven vooraf via 06-23743174( Geja) 

Of via 06-18204106 (Noaberschap Helmerhoek)  

Hoe kun je het beste weten wat er speelt en leeft in een buurt? Door er te 
zijn natuurlijk. Daarom bivakkeert de PvdA Enschede van 23 tot en met 25 
september in Enschede Zuid. Ons tentenkamp slaan we op bij voetbalver-
eniging Victoria, het ontmoetingscluster Zuid. Drie dagen dompelen we ons 
onder in de Stroinkslanden, de Helmerhoek en de Wesselerbrink. We no-

digen u uit voor een kop soep en broodje op donderdag 23 september van 
17 tot 19 uur voor onze tent om uw verhaal aan ons te vertellen. Of heeft 
u liever dat we bij u langskomen? Laat het ons dan weten. Via mailadres: 
r.hofman-bijlstra@enschede.nl Of telefoonnummer: 06 1390 5689.

PvdA buurtbivak in Zuid van 23 tot en met 25 september
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BrinkpraatBrinkpraat

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   1ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194.indd   1 01-09-20   11:1801-09-20   11:18

KWALITEIT
SERVICE
EN MAATWERK

WWW.WIKODAKKAPELLEN

Buurt roept gemeente op tot actie tegen gevaarlijke kruising
Brenda van Hardeveld is heel stellig: ‘dit is een erg on-
overzichtelijke kruising met groot gevaar voor de fiet-
sers, waaronder veel kinderen’. We hebben het hier 
over de kruising Usselerrondweg en Broekheurenr-
rondweg tussen de Helmerhoek en de wijk Eikendaal 
in de Wesselerbrink. Daar hingen de ongeruste buurt-
bewoners zaterdag 4 september een spandoek op dat 
de gemeente eindelijk tot actie moet bewegen om echt 
iets aan deze gevaarlijke situatie te doen. 

Brenda fietst hier dagelijks met haar zoon en dochter. 
‘Het zorgt voor een al zich langslepend onveiligheids-
gevoel, bij heel veel mensen. Er zijn veel kinderen in 
de wijk die hier oversteken. Er is op deze onoverzich-
telijke kruising meerdere malen per dag een ‘bijna-on-
geluk’, een groot gevaar voor de kwetsbare fietsers. 
Met verontwaardiging en zelfs scheldpartijen richting 
fietsers door boze automobilisten die vinden dat ze in 
hun recht staan.’ Ze heeft niets teveel gezegd: tijdens 
het spandoek ophangen wordt een overstekende me-
vrouw op de fiets bijna aangereden door een bestel-
bus die afslaat en krijgt daarna van de bestuurder ook 
nog een scheldkanonnade over zich heen!
Het probleem is dat de fietsers (en voetgangers) die 
vanaf Eikendaal oversteken naar de Helmerhoek wel 
voorrang hebben (want rechtdoor op dezelfde weg 
gaat voor op afslaand verkeer), maar dat de meeste 
automobilisten denken dat dat niet het geval is. Dus 
onduidelijkheid bij de weggebruikers en dat is een ge-
vaarlijke situatie, al jaren. Een situatie waar ook al een 
paar keer eerder tegen geprotesteerd is, de laatste 
keer zijn er 500 handtekeningen opgehaald. 

‘Er waren vaker acties uit de buurt’ bevestigt Brenda. 
‘Dat heeft echter geen verbeterde situatie opgeleverd, 
slechts kleine aanpassingen, onvoldoende’. De auto-
mobilisten weten nog steeds niet dat ze voorrang die-
nen te verlenen op de fietsers, wat gezien de onover-
zichtelijke verkeerssituatie ter plekke zelfs ook niet 
geheel verrassend is. Het zegt genoeg dat onder de 
actievoerders bij het spandoek zich een verhitte dis-
cussie ontbrandt hoe het nou werkelijk zit. ‘En de haai-
entanden dan?’ ‘Tja, die zijn dus voor kruisend verkeer 
op de voorrangsweg, die gelden niet voor ‘rechtdoor 
gaat voor’. Maar dat is dus onduidelijk en dat is het 
probleem. Brenda: ’Een rotonde zou een oplossing 
zou kunnen zijn.’

‘Ook nu weer waren er weer veel reacties uit de buurt 
na de oproep tot actie: Nextdoor, Facebook, de wan-
delgangen. De inzameling voor het spandoek was in 
no time gefikst.’ Brenda spreekt voor de hele buurt: ‘De 
gemeente moet ons nu écht helpen de situatie veiliger 
te maken.’ Uw verslaggever denkt daarbij: graag voor-
dat er een fataal ongeluk gebeurt.

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

Deze zomer was het weer gezellig druk bij Speeltuin Tuindorp. Gelukkig weer JeugViva maar ook een gezellige 
rommelmarkt. Hieronder een fotoverslag.

Speeltuin Tuindorp Wesselerbrink: Vlierstraat 65, 7544 GG Enschede. Tel: 053-4762523
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur
www.facebook.com/speeltuintuindorp.wesselerbrink.39

 

Zomer op Speeltuin Tuindorp

Vervolg FCWSB De Henters van voorpagina
de een gewonnen wedstrijd 3 punten, een gelijkspel 1 
punt en een verliespartij 0 punten op. 

De Henters beginnen enthousiast aan hun eerste wed-
strijd. Begeleider Furkan schreeuwt aanwijzingen van-
af de kant: “Ga naar buiten, dan heb je meer ruimte!” 
Jongerenwerker Mario Delogu kijkt tevreden toe. “Het 
is fijn om Furkan erbij te hebben. Hij speelt op hoog 
niveau bij Quick in Oldenzaal, dus hij is een goede as-
sistent.” De wedstrijd wordt met 2-1 gewonnen. 
De tweede wedstrijd gaat makkelijker en winnen ze met 

4-1. Op de schermen in het stadion is de poulewed-
strijd Turkije-Wales van het EK te zien. Veel Henters 
zijn fan van Turkije, dus houden ze de stand angstvallig 
in de gaten. Ze voetballen zelf vrolijk door en winnen 
ook de derde wedstrijd. De vierde wedstrijd eindigt in 
gelijkspel. De Henters hebben de meeste punten en 
zijn dus poulewinnaar. 

Finale
De finale is tussen de FCWSB Henters en Pand 11 All 
Stars. Bart Hampsink, Scoren in de wijk: “Pand 11 komt 

uit Rijssen. Het is een team met allemaal statushou-
ders. Meedoen aan de Twente Cup was voor hen een 
leuke manier om te integreren.” 
Het gaat er fanatiek aan toe. Beide teams willen win-
nen, zijn geïrriteerd door het verlies van Turkije en de 
warmte. Het wordt een explosieve wedstrijd die wordt 
gewonnen door Pand 11 All Stars. De Henters zijn dui-
delijk teleurgesteld, maar wel blij met de tweede prijs. 
Mario: “Deze jongens komen allemaal bij het zaalvoet-
ballen in Wesselerbrink. Dit was dus een gave kans en 
uitdaging. Wie weet volgend jaar weer!”
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BrinkpraatBrinkpraat
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

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

Voorzichtig haalde ik IEKUS uit mijn zak en hij keek eens om zich 
heen. 
Het was allemaal zo anders hier, hij voelde zich vast alleen.

Boris schudde nog een flink, de modder spatte naar alle kanten.
Net als thuis... zuchtte IEKUS wijzend naar de spetters op de 
planten.
Ja, zei ik, wij hebben dan wel een grote hal, maar soms lijkt het 
een kleine zwijnestal.

Boris keek me schuldbewust aan en verdween snel naar zijn 
mand, en met een diepe hondensnurk verdween hij meteen in 
dromenland.

Ik had IEKUS op tafel gezet, hij was in stil gepeins verzonken, 
ondertussen had ik voor ons beiden iets te drinken ingeschon-
ken.

IEKUS en RIET.
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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 6 oktober 2021

De volgende krant verschijnt op:  
woensdag 20 oktober 2021

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

Afscheid juf Roelie

Wonen in Livio locatie de 
Broekheurnerstede

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fysiotherapie voor baby’s, kinderen en jeugdigen

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! 

C
o

lu
m

n
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v
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r 
Ie

ku
s

Mijn baby heeft een afgeplat achter-
hoofd...
Mijn peuter loopt nog steeds op de 
tenen...
Mijn kleuter kan zijn potlood niet goed 
vasthouden...
Mijn kind valt en struikelt zo vaak...
Mijn kind kan door pijnklachten niet 
meer sporten...
Mijn puber heeft zo’n slechte houding...
Mijn puber heeft al zo lang pijnklachten 
zonder oorzaak...

Past één van deze uitspraken bij uw 
kind? Dan is het verstandig om contact 
met mij op te nemen. Ik heb me gespe-
cialiseerd in fysiotherapie bij kinderen 
tussen 0-18 jaar oud.

Ik ben Puck Oude Avenhuis en ik werk 
sinds september 2018 bij Fysio Movent. 
Vanaf 2011 ben ik werkzaam als alge-
meen fysiotherapeut en ben ik mij vanaf 
2013 gaan specialiseren in de jongere 
doelgroep. Door de groei en ontwikke-
ling van een kind mag deze niet als mi-
ni-volwassene worden beschouwd. Ken-
nis van het opgroeiende lijf is nodig om 
kinderen op de best mogelijke manier 
te helpen. Kinderen kunnen met ande-

re hulpvragen komen dan volwassenen, 
denk hierbij aan de motoriek. Achter-
blijven in ontwikkeling ten opzichte van 
leeftijdsgenootjes heeft helaas vaak bui-
tensluiten tot gevolg, wat leidt tot een 
deuk in het zelfvertrouwen van het kind. 
Zowel fijn motorische problemen als 
moeite met knippen, (voorbereidend) 
schrijven en veterstrikken als grof moto-
rische moeilijkheden zoals niet kunnen 
hinkelen, veel vallen, ballen niet kunnen 
vangen maken dat kinderfysiotherapie 
een vak apart is. Kennis en kunde over 
motorisch leren bij het ontwikkelende 
kind is hierbij onmisbaar. Wat ik zo leuk 
vind aan mijn werk zijn de verschillen-
de leeftijdsgroepen. Op één en dezelfde 
dag een baby’tje aan huis behandelen 
en ongeruste ouders geruststellen, een 
ondeugende peuter het tenenlopen afle-
ren, een kleuter de juiste pengreep aan-
leren, een kind tapen om een pijnlijke 
hak te verlichten en een puber optrainen 
om zijn rug beter te strekken. Door deze 
afwisseling is er nooit één dag hetzelfde! 
Daarnaast zorgen de goudeerlijke uit-
spraken van een kind ook voor genoeg 
hilarische momenten tijdens zo’n drukke 
dag. Tijdens de behandelingen zorg ik 
dat de oefeningen en spelsituaties afge-
stemd zijn op de leeftijd en belevingswe-
reld van het kind. Doordat ik met zoveel 
verschillende hulpvragen te maken krijg, 
werk ik veel samen met andere speci-
alisten zoals bijvoorbeeld podothera-
peuten, logopedisten, ergotherapeuten, 
orthopedagogen/psychologen, jeugdart-
sen bij het consultatiebureau, kinderart-
sen, basisschoolleerkrachten en huis-
artsen. Vanaf september 2021 ben ik 
ook op een tweede vestiging werkzaam, 
namelijk in het gebouw van ODBS Eu-
ropa aan de Belgiëlaan. En wist u al dat 
kinderfysiotherapie vergoed wordt uit de 
basisverzekering? Ik hoop jullie snel te 
mogen ontmoeten zodat uw baby, kind 
of puber weer met plezier kan bewegen!

Op vrijdag 2 juli hebben we afscheid ge-
nomen van juf Roelie. Zij gaat na 45 jaar 
onderwijs in Enschede zuid met pensi-
oen. 
De dag was geheel in kerstsfeer om-
dat juf Roelie zo van kerst houdt. Zelfs 
de kerstman kwam nog even langs, 

ook omdat hij afgelopen december niet 
mocht komen in verband met covid. 
‘s Middags was er een kerstbingo onder 
leiding van Roelie. Het was een super 
gezellige dag! Maar wat gaan we haar 
missen!!

Team De Broekheurne

Warm, vertrouwd en welkom, dat is 
het gevoel wat u krijgt als u Livio lo-
catie de Broekheurnerstede binnen-
stapt. Een mooie, ruime en gezellige 
woonzorglocatie in Enschede Zuid. 
Het gebouw heeft een hedendaagse 
uitstraling en beschikt over veel fa-
ciliteiten. “Bij binnenkomst komt u in 
een ruime en overzichtelijke entree 
en ziet u het Grand Café, de winkel, 
de kapper etc. Ondanks de vele ap-
partementen straalt de locatie eerder 
een vertrouwde en intieme sfeer uit. 
Bewoners voelen zich er daardoor 
snel thuis”, aldus Geranda ten Dam, 
cliëntadviseur van deze locatie. Ze 
vertelt over wonen in Livio locatie de 
Broekheurnerstede. 

Veel faciliteiten en zorg in nabijheid
De Broekheurnerstede heeft de be-
woners veel te bieden. Zo beschikt de 
locatie over mooie ruime (meerkamer) 
appartementen, eigen parkeergele-
genheid en er bevindt zich een win-

kelcentrum op loopafstand. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd 
door de medewerkers van Welzijn 
in samenspraak met de bewoners. 
Mocht u gebruik willen maken van het 
openbaar vervoer, ook de bushalte is 
dichtbij. Zo heeft u als bewoner veel 
faciliteiten binnen handbereik. “Naast 
alle faciliteiten en de activiteiten is het 
voor bewoners ook gewoon handig 
dat de zorg dichtbij is, mocht dit nodig 
zijn. Dit geldt ook voor de fysiothera-
peut of de diëtiste. Zo kunt u zelfstan-
dig wonen en leven, maar wanneer 
het nodig is heeft u zorg in nabijheid. 
Dat is handig en geeft een fijn en ver-
trouwd gevoel”, zo vertelt Geranda. 

Informatie over wonen in Broek-
heurnerstede, bel Geranda! 
Als cliëntadviseur is Geranda het eer-
ste aanspreekpunt. “Ik weet dat het 
niet altijd makkelijk is om de juiste 
weg te vinden in de zorg. Bijvoorbeeld 
wanneer zelfstandig thuis wonen las-
tiger wordt zijn mensen op zoek naar 
hulp en begeleiding. Die bied ik ze dan 
graag! Je kunt mij zien als het centra-
le, eerste contact voor de locatie. Vra-
gen, informatie, advies op maat, een 
rondleiding, ondersteuning bij een 
ZZP-aanvraag, mensen kunnen hier-
voor bij mij terecht. Ik bied een luiste-
rend, geef advies en denk mee over 
de mogelijkheden. Samen proberen 
we de wensen van de bewoner waar 
het kan mogelijk te maken”.

Meer weten over wonen in Livio lo-
catie De Broekheurnerstede, neem 
gerust contact op met Geranda via 
0900-9200 of clientadviesfo.ensche-
de@livio.nl.

 Werken in de wijk  Even voorstellen: 



ONS FAMILIEBEDRIJF VIERT 100 JAAR MET 

Douwe Egberts 
Snelfiltermaling
Verpakking 500gr
m.u .v. D.E. Excellent filterkoffie

Ristorante
pizza’s
3 dozen à 216-319 gram

Melkunie Breaker 
of Starbucks 
ijskoffie
2 verpakkingen à 200 gram of 220 ml

Wapenaer 48+  
kaasplakken
2 verpakkingen à 200-230 gram

3,99
5,59 - 6,10

2,00
2 VOOR

5,00
3 VOOR

GRATIS*
1+1

Hamburger a la minute  
3 stuks,boerengehaktschnitzel 
2 stuks, grillburger 2 stuks, 
pastagehakt , saucijzen 2 
stuks, gehaktstaaf 4 stuks of 
baconburgers
2 schalen à 180-400 gram

GRATIS*
1+1

*1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

 
 

 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

wcenschedezuid.nl

Volg ons op

Gratis parkeren, altijd plek genoeg!

Kom proeven op 
Winkelcentrum Enschede Zuid
Zaterdag 25 september van 11.00 – 15.00 uur

Krijg jij vaak complimenten over jouw gebak? Of heb je een 
speciaal recept voor een heerlijke cake of taart? Kom dan 25 
september van 11.00 tot 15.00 uur met je mooiste baksel naar 
winkelcentrum Zuid in Enschede. Taart, cake, cupcake of muffin, 
alles mag! Een professionele vakjury beoordeelt jouw baksel. 
Wil je je nog aanmelden kijk dan op HEEL EUREGIO BAKT | 
DIE TOLLE WOCHE 2021. MISSCHIEN MAG JIJ JE JEZELF 
MEESTERBAKKER 2021 VAN DE EUREGIO NOEMEN!
 

Tevens kans op heerlijke prijzen! Doe een aankoop en 
draai aan het rad. De zoete dames delen lekkers uit! 


