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Bloemen, groente en gezelligheid op kinderboerderij De Wesseler
Hij moest er een weiland voor opofferen maar Leon
Haghuis van kinderboerderij De Wesseler is erg blij met
de nieuwe bloemen- en groententuin. De tuin is in het
voorjaar aangelegd en bloeide en groeide welig. Elke
donderdagochtend van 10 tot 12 uur was er verkoop en
dat was erg gezellig. Vele wijkbewoners kwamen elke
week of af en toe. Voor groente en een bosje bloemen.
De vrijwilligers bespreken eerst de week met elkaar
door. Alle pijntjes worden besproken. Af en toe onderbroken door een bezoeker. Die ook zijn of haar verhaal
kwijt kan.
Zo komt er een Ierse meneer twee bosjes bloemen halen, een voor hemzelf en een voor de zieke buurvrouw.

Er komt een mevrouw een rammenas kopen. Een rammenas is een typische vergeten groente. Leon vertelt
dat die een natuurlijke antibiotica is. Uithollen, honing
erin, laten uitlekken en het sap opdrinken. En weg is
de keelpijn.
De boerenkool staat ook al hoog maar die wordt pas
verkocht als de vorst er overheen is geweest. De boontjes zijn schoon op, er zijn nog wat late aardbeien en er
is ook prachtige groene botersla. Uit eigen ervaring kan
ik vertellen dat de veldsla heerlijk is. Net als de andijvie
moet die natuurlijk wel even goed gewassen worden.
Alhoewel er ook mineralen in zand zitten zegt iemand.
Courgetten, aubergines, rammenas, radijsjes, wortels,

De Ouderensoos is weer begonnen

Na een tijdje dicht geweest te zijn, zijn de ouderen van de oudersoos weer elke dinsdagmiddag aanwezig in wijkcentrum de Magneet. Voor
€1,50 per keer bent u van harte welkom om te
komen.
Er wordt gekaart, Amerikaans jokeren om centen
en er wordt gesjoeld. Op topniveau mag ik wel
zeggen. Maar u kunt ook gewoon een praatje
komen maken, of luisteren naar de anderen. Iedereen heeft wel wat te vertellen, zeker na zo’n
lange periode waarin we elkaar hebben gemist.
Eén mevrouw wordt volgend jaar september 90,
de ander is dan 55 jaar getrouwd. De één woont

op de Wesselerbrink, de ander in het centrum.
Kortom, iedereen is welkom. Natuurlijk krijgt u
een kopje koffie of thee.
Helaas is vorige maand de coördinatrice Willie
Ekkelenkamp overleden. Bij deze willen we onze
condoleances overbrengen.
Wat: gezellig samenzijn
Waar: Wijkcentrum de Magneet, Hertmebrink1
Hoe laat: elke dinsdagmiddag van 13 tot 16 uur
Voor wie: senioren

rode bieten, tomaten, prei, aarbeien, peren, zonnebloemen, dahlia’s, floxen en nog veel meer bloemen
waar ik de naam niet van weet. Gelukkig staan bij de
bloemen bordjes met de naam er bij.
De verkoop gaat nog door totdat de bloemen uitgebloeid zijn. In december komt er dan nog een dag die
gaat over wintergroente. Houd voor meer informatie
deze krant in de gaten.
Van een lege vlakte naar een overvloedig begroeide
tuin. Het blijft een wonder natuurlijk. Elke bezoeker die
ik spreek is dolenthousiast. “Alle goede voor jullie!” Een
dikke 10.”
Volgend jaar gaat het zeker weer door.

Van de voorzitter

Beste wijkbewoners,
Vindt u ook niet dat de tijd erg snel gaat? Nog
een paar weken en het is alweer november.
Sinterklaas en Kerst naderen alweer en daarna staat 2022 voor de deur. U kunt u nu alvast
na gaan denken over uw goede voornemens
in 2022. Ook u heeft deze vast wel, bv meer
aandacht voor u naaste, voor uw buurt, voor
de eenzame mens, onderwerpen waar wij als
wijkraad ook veel aandacht aan besteden.
Kom eens op de woensdagmorgen langs in
het inloopspreekuur van ons. U bent tussen
10 en 12 uur van harte welkom in wijkcentrum
de Magneet. Heeft u een idee voor uw buurt,
brink of straat, wij staan voor u klaar. Ook
ten aanzien van veiligheid, heeft u daar een
vraag over kom dan bij ons, wellicht kunnen
we u helpen.
Om onze wijk de Wesselerbrink nog mooier en beter te maken, ook u kunt daar een
steentje aan bijdragen. Dus als we allemaal
een klein beetje voor onze wijk doen, kunnen
we samen veel bereiken.
Misschien tot ziens, Henk Siekmans,
voorzitter wijkraad Wesselerbrink
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Manna-picknick Wesselerbrinkpark Deel je kennis met de wijk
Vrijdag 17 september jongstleden was
het dan zover: de langverwachte picknick georganiseerd door Zorggroep
Manna. Op 15 plekken in 10 steden/
dorpen in Twente waren picknicktafels
ingericht en in heel Twente genoten
zo’n 1.500 mensen tussen 11.00 uur en
15.00 uur van koffie, thee, een lunch, de
sfeer, de muziek en elkaar.
Mensen konden zich aanmelden en
door middel van een aantal persoonlijke vragen op het aanmeldformulier had
Manna ook nog de mensen met dezelfde interesses zoveel mogelijk bij elkaar
gezet. Daarbij plaatsten ze dan een
‘matchmaker’ die het gesprek een beetje op gang kon helpen. En ziedaar: een
geslaagd evenement met allemaal blije
mensen en een supersfeer!
Het Wesselerbrinkpark was één van de
vijf Enschedese locaties en gelijk ook
één van de grootste van heel Twente.
Vanaf half elf stroomden de (voornamelijk wat oudere) bezoekers het park
binnen. Met geweldige gastvrijheid werd
iedereen ontvangen en naar een plek

Als ik zeg deel je kennis dan bedoel ik
niet een persoon zoals een kameraad
of vriendin maar je ervaring en vaardigheden die je hebt. Ervaring en vaardigheden worden naar mijn mening nog
onvoldoende ingezet om de grote problemen in de wijk aan te pakken. Ik weet
heel zeker dat hier bewoners wonen die
iets kunnen betekenen voor een ander.
Ervaring en vaardigheden die jezelf hebt
opgedaan zijn van onschatbare waarde
en die mogen meer aandacht krijgen.
Als jij door je kennis en ervaring een ander kan helpen om een stap verder te
zetten dan hebben we een win-win-situatie. Je kennis raakt niet verloren en
iemand word er beter van. Wie kan hier
nu op tegen zijn?

begeleid. Voor elke deelnemer was een
tasje met eten gemaakt en er was voor
iedereen een strohoed en slinger voor
tropische sferen.
Op alle locaties was voor verhoging van
de sfeer livemuziek geprogrammeerd.
Mannen en vrouwen met gitaar, accordeons, maar ook een fluit, viool, klankschaal, een orkest, een koor en zelfs
een alphoorn duo! Het programma van
live-artiesten, die allemaal om niet muziek kwamen maken (hulde!), werd door
uw eigen hoofdredacteur van deze krant
samengesteld.
Het Blijdensteijnpark naast De Espoort
was de hoofdlocatie van de picknick,
alwaar hoogwaardigheidsbekleders de
officiële opening verrichtten, met behulp
van de bekende (Beentjes van St Hildegard) actrice Johanna ter Steege en
met livemuziek van het Twents Gitaar &
Mandoline-orkest en van Bert Kuipers.
Dit initiatief van Zorggroep Manna was
meer dan geslaagd en de roep om volgend jaar een vervolg te organiseren
was alom te horen. Tot volgend jaar!

Er moet meer over laagdrempelige kennisoverdracht gedacht worden. Neem
bijvoorbeeld de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. Vaak helpen gesprekken met volle aandacht al om iemand tot inzicht te laten komen.
Empathie, een luisterend oor en levenservaring doen wonderen. Ik heb zoveel
ideeën om hiermee aan de slag te gaan maar alleen kan ik het niet voor elkaar
krijgen. Ben jij iemand die graag zijn ervaring en kennis wilt delen in de wijk dan
ben ik heel benieuwd wat jouw ideeën zijn.
De Stille Kracht
Voor reacties kan je mij mailen:
cynthia@imagowijzer.nl

Nieuwe accommodatie van Twentse
Kynologen Vereniging geopend

Kras & Winactie in Winkelcentrum
Enschede Zuid!
Veel kans op vele geweldige prijzen
Vanaf 25 oktober starten de winkeliers
in het winkelcentrum Enschede Zuid
met een spectaculaire Kras & Winactie, waarbij tienduizenden Kraspassen
worden uitgegeven in de deelnemende winkels. Drie weken lang geven zij
geweldige prijzen weg en duizenden
gratis artikelen aan hun klanten. Op
deze spannende manier willen de winkeliers hun waardering uitpreken naar
hun trouwe klanten, maar ook willen
ze graag nieuwe bezoekers laten zien
hoe aantrekkelijk hun winkelcentrum
is. ‘De Kras & Winactie is voor ons
een van de leuke manieren om onze
gastvrijheid te uiten, om te laten zien
dat ons winkelcentrum gezellig is en
dat er altijd wat te doen is’, aldus een
van hen.
Hoe werkt deze actie? Als je in deze
periode een aankoop doet bij een van
de deelnemende bedrijven, ontvang
je een gratis Kraspas die je gelijk
open kunt krassen om te zien of je in
de prijzen bent gevallen. En dat geldt
voor elke aankoop, groot of klein.
Het kan gaan om een super hoofdprijs, zoals een Sym Fiddle II scooter
ter waarde van € 2.289,-, een Philips 48 inch Oled- TV ter waarde van

€ 1.599,-, een Philips 65 inch UHD-TV
ter waarde van € 1.249,- of een premium ballonvaart voor vier personen ter
waarde van € 1.000,-!
En wat denk je van een minuut gratis
winkelen bij de Jumbo of een jaar lang
gratis pizza van Domino’s? Allemaal
prijzen waarvoor je warm loopt en
waarvan je oprecht blij wordt. Daarnaast zijn er vele kleine en grote prijzen te winnen, zoals modecheques,
gratis bloemen, een slagroomtaart,
een stofzuiger, cadeaubonnen, een
gratis knipbeurt en ga zo maar door.
Je hoeft alleen maar een aankoop te
doen en de Kraspas kan voor een geweldige verrassing zorgen waardoor
je gewone dag verandert in jouw geluksdag!
Op de website www.kraspas.nl/enschedezuid staat alle informatie rondom de actie, kun je zien welke prijzen
er allemaal te winnen zijn en staan de
actievoorwaarden duidelijk beschreven. Als je zeker wilt weten of je goed
zit, kijk daar dan even naar!

Zaterdag 18 september jl. heeft wethouder Kampman de nieuwe accommodatie van de Twentse Kynologen
Vereniging (TKV) aan de Geesinkweg
140 officieel geopend. TKV vierde in
2019 haar 100-jarige bestaan en heeft
na vele omzwervingen nu eindelijk
een eigen trainingsveld en clubhuis.
Onder de aanwezigen waren o.a.
Sportaal, de buren, EHV, Bowls en
Wielerclub het Oosten, sponsors en
de onmisbare trainers.
De trainers hebben de afgelopen
maanden naast het lesgeven ook veel
werk verricht om het veld klaar te krijgen.
Het bestuur van TKV is Sportaal en
de Gemeente Enschede zeer erkentelijk voor de geweldige medewerking bij het realiseren van de nieuwe
trainingsaccommodatie op sportpark
Wesselerbrink.
Het trainingsveld is 50 bij 50 meter. Er
kunnen nu makkelijk 2 groepen tegelijk les krijgen. Maandag t/m Donderdag avond worden er cursussen gegeven. Van puppy t/m gehoorzaamheid
C, behendigheid, Obedience en ringtraining. Daarnaast wordt er ook jacht-
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training verzorgd op diverse locaties in
het buitengebied.
Het ledenaantal van TKV is de laatste
tijd sterk gestegen en zit nu ruim boven de 225 leden.
Nu TKV een eigen clubgebouw heeft
biedt dat ook nieuwe mogelijkheden
om het verenigingsleven te intensiveren. Het bestuur is druk bezig om
nieuwe activiteiten te ontwikkelen o.a.
lezingen en workshops.
Na de opening was er een gezellig
samenzijn waar ook diverse demonstraties werden gegeven. De dag
werd afgesloten met een BBQ voor
alle vrijwilligers. Daar werden tevens
nog 2 jubilarissen gehuldigd. Marianne Rademaker, 25 jaar lid en Margret
Steinmeijer maar liefst 50 jaar lid.
Later dit jaar zal er een open dag zijn
waar iedereen welkom is om te kijken
naar wat TKV allemaal voor trainingen
verzorgt voor mens en hond.
Voor meer info zie de website:
www.tkv-enschede.com
Henri Cooiman, voorzitter TKV
telefoon: 06 150 77 806

Samen Versterken van
Enschede door Noaberschap

K u i e r d r o a d

SCOREN IN DE WIJK
“Kansen zien, kansen creëren, kansen benutten”
Beste bewoners,
Ik maakte voor het eerst kennis met Drees Kroes in september 2020, toen ik het boek ́Drees
Kroes - de man van de assist ́, las. Een man naar mijn hart.
Drees Kroes wordt gezien als de grondlegger van Scoren in de Wijk, een uniek samenwerkingsverband, waarbij voor het eerst in ons land een betaald voetbalclub structureel en
actief wordt betrokken bij sociaal- maatschappelijke projecten voor mensen in achterstand
situaties.
Ik ben geïnspireerd door wat ik in het boek (‘de man van de assist’) las over zijn manier van
werken.
Nog mooier vond ik, dat ik werd uitgenodigd om actief deel te nemen aan het symposium
(‘Sociaal activistisch werk in de wijk’) op 7 oktober in Hengelo. Een initiatief van Stichting
Sociale Ontwikkeling (SSO).
Tijdens het symposium waren verschillende sprekers te
horen die te maken hebben
met het vak van ‘Sociaal
Werker’. Want dat sociaal
werk een professie is, werd
meer dan eens benadrukt.
Vooral door Willem Jan
Bruins, directeur Beroepsorganisatie Professionals in
Werk (BPSW).
Maar ook door vertegenwoordigers van de opleidingen voor Sociaal werk: ROC in Hengelo
en SAXION in Enschede.
Als belangrijke rol van de sociaal werker werd genoemd, dat hij is er vooral ook is om zaken
te signaleren en te agenderen. Wij komen achter de voordeur, spreken bewoners.
Het gaat niet altijd om grote maatschappelijke vraagstukken. Soms is gewoon wat druk nodig, bijvoorbeeld op een bestuurder, om een uitzondering te maken voor een burger die in
een doolhof van sociale voorzieningen het spoor is bijster geraakt.
Ik kan bovenstaande alleen maar onderschrijven en kon tijdens het symposium een aantal
voorbeelden uit de praktijk noemen.
Het is ook de huidige actualiteit. Dus ik zal daar waar het kan, of misschien wel moet, kansen
creëren en kansen benutten.
En... daar waar het kan, mensen die een belangrijke vinger in de pap hebben, ‘meenemen’ in
het besef dat “ambtenaren dienaren moeten zijn van de gemeenschap” (citaat Drees Kroes).
Sociaal Werk doet er toe!
Vriendelijke groet Bertus Siemerink

Aangezien het, begin deze
maand, dierendag was hier twee
gedichtjes over dieren.
Schaaprood
Bevlekt heb je ontvangen.
Gekleurd sta jij er op.
Momenten vol verlangen.
En ieder merkt het op.
Dat lot moet je nu dragen.
Al is het nog zo lam.
Niemand die wat kwam vragen.
Je kreeg gewoon een ram.
Zwaluwstaart
zwaluwen zwaaien
door het zwerk
vangen vliegen
in volle vaart
een zit naast mij
op de grond
op mijn wond
een zwaluwstaart
Hopelijk hebben jullie je
huisdieren verwend.

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

Gewoon
Herfst
De herfst maakt me altijd gelukkig. Ik houd van
de kleuren, de manier waarop de zon ondergaat in de late namiddag. Zonder te filosofisch
te zijn zou je kunnen zeggen dat ik daarom in
de ouderen zorg ben gegaan.
De mensen zijn gekleurd door de sterkste periode in hun leven die je de zomer van hun bestaan zou kunnen noemen.
Kleurrijke verhalen, verdrietig maar ook vaak
blij en vol herinneringen zowel mooie als verdrietige.
Als ik naar mijn werk fiets is het nog stil op
straat. In enkele huizen zijn al ramen verlicht
maar rond 6.30 uur slaapt er nog een groot
deel van de wijk. We starten altijd samen op.

Nemen even door wat er in de winter van de
dag gebeurd is en beginnen dan aan onze bezigheden.
Wij willen door, maar de generatie zorgvragers
waar wij komen vinden dat de lente langzaam
moet beginnen.
Toch wordt het zomer. Zo rond een uur of 11
zit iedereen aan de koffie, heeft het gezellig en
geniet van elkaars warmte. Er worden dingen
ondernomen, dagen worden gevuld door dag
opvang, tai chi, een gezellige warme maaltijd
in de eetzaal. Vrolijke gezellige momenten
waar de mensen duidelijk van genieten. Rond
een uur of 17.00 begint de avond zijn intrede te doen. Ik merk dat dit binnen de muren
eerder is dan bij mij thuis. Wij die nog jonger zijn rekken de dag graag iets op. De dag
wordt afgebouwd, er wordt nog een boterham
gegeten en al genoemd, ik ga er vanavond op

Groetjes van

Anna

tijd in. Een enkeling neemt nog een borreltje,
dan wordt het alleen zijn iets makkelijker. De
herinneringen veranderen in melancholisch
glimlachen.
Als ik meneer naar bed help en op de knieën
voor hem zit om hem zijn steunkousen uit te
doen kan ik het lachen niet verbergen.
Ach zuster waar waren jullie toen ik 14 was,
zegt hij met een glimlach.
De herfst van de dag, ik houd ervan, ik houd
van de kleuren van verdriet, plezier en zelfs
de verwardheid. Alles dat het terugzien op het
leven glans geeft in welke vorm dan ook.
Ik wens iedereen een kleurrijke herfst met hopelijk mooie kleuren met gouden randen.

Plien
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Elke week te vinden op de markt in Enschede Zuid
Elke donderdagochtend staat Benno met Noten en
Zuidvruchten op de markt in Enschede Zuid. Elke donderdagochtend is hij daar al om 5 uur. Elke zaterdagochtend overigens al om 4 uur maar dan op de markt in
Enschede centrum. Elke woensdag is hij in Haaksbergen en elke vrijdag in Delden.
Waarom zo vroeg, vroeg ik. Benno is, volgens zijn leverancier, de laatste marktkoopman die elke ochtend zijn
noten zelf brandt. Verser dan dat wordt het niet. En dat
kun je zien, ruiken en proeven natuurlijk.
Een paar jaar geleden sprak ik Benno ook. Mopperdemopper, binnenkort met pensioen. En wat schetst
mijn verbazing, hij staat er nog. Volgens buurman
Ruurd van Nijhuis Kaas zegt Benno al zo’n 20 jaar dat
hij met pensioen wil. Hij kan niet anders lijkt het. Sinds

Oktober 2021 voor heel
nieuws

Benno niet meer mag sporten en hij (nog) geen kleinkinderen heeft en ook niet van geraniums houdt gaat hij
gewoon door.
Benno heeft altijd gevoetbald en heeft jarenlang elk
weekend een halve marathon gelopen. Nu is hij dus 4
dagen in de week op een markt te vinden, vandaag samen met zijn zoon.

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

Bel voor een afspraak met:
053 476 81 91

U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-93

Stadsdeelcommissievergadering van 28 september jl.
De voorzitter Marc Teutelink heet iedereen van harte
welkom. De stadsdeelcommissie vergadert voor het
eerst in lange tijd weer bij elkaar, in de raadszaal in
het gemeentehuis. Na het vaststellen van de agenda
en het goedkeuren van het verslag van de vergadering
van de vorige keer beginnen ze met de vragen uit de
commissie en dan specifiek met een inspreker.
Over de gevaarlijke kruising Broekheurne-Ring en
Broekheurnerrondweg. Meneer Jansen spreekt namens de wijk Eikendaal. Ze hebben een presentatie
gemaakt. Het probleem is dat fietsers die rechtdoorgaan op de Broekheurnerrondweg voorrang hebben
op de afslaande auto’s op diezelfde weg, die naar de
Usselerrondweg gaan. Dit zorgt vaak voor gevaarlijke situaties en onbegrip voor elkaar. “We worden dagelijks heel vaak bijna aangereden.” Reeds 10 jaar
geleden is er al eens een actie en overleg geweest
hoe deze situatie op te lossen voordat er een dodelijk
ongeval plaatsvindt. Er is uitgebreid gesproken over
de onveilige situatie en, gebruikers en omwonenden
vinden een rotonde de beste oplossing. Een rotonde
is duidelijk en overzichtelijk en haalt de snelheid eruit. De omwonenden willen graag met de gemeente
in gesprek om nu voor eens en altijd dit probleem op
te lossen. De commissieleden zijn zelf wezen kijken
en ook die begrijpen het niet allemaal. “Er staan toch
haaientanden?” Rechtdoor gaand verkeer, dus ook
fietsers en voetgangers, op dezelfde weg hebben
voorrang op afbuigend verkeer. Dat is de hoofdregel.
De haaientanden gelden voor fietsers die afbuigen of,
zoals meneer De Roode van de CU opmerkt, voor auto’s die doorrijden op de Broekheurne-Ring,
die hebben wel voorrang ten opzichte van de
fietsers. Alle raadsleden in de commissie zuid
zijn voorstander van actie door de gemeente.
Wethouder Kampman bedankt allereerst de
inspreker. Hij houdt erg van betrokken inwoners. Hij kent de situatie overigens pas sinds
een paar weken, sinds de inwoners lawaai zijn
gaan maken. Hij erkent dat het een onoverzichtelijke situatie is. Hij gaat graag op korte
termijn in gesprek met de omwonenden samen met de verkeersdeskundige. Ook geeft
hij aan dat een rotonde dan wel een fietsbrug
erg prijzig zijn. De gemeenteraad zou dat in
de jaarlijkse gemeentebegroting moeten vaststellen. Een en ander neemt ook veel tijd. Zowel de wethouder als mevrouw Futselaar (SP)
stellen voor in de tussentijd toch iets te bedenken dat
helpt. Bijvoorbeeld klaar-overs tijdens de tijdstippen
dat kinderen naar en van school gaan. Wordt vervolgd.
De rondvraag vanuit de commissie
Mevrouw Nijenhuis van het CDA over de Wienebrink.
De bewoners van de flat aan de Wienebrink hebben
veel, steeds meer, overlast van drugs, wietplantages,
dealen ed. De bewoners voelen zich steeds onveiliger
en merken weinig tot geen actie vanuit de gemeente. De bewoners kunnen de precieze plek aanwijzen.
Mevrouw Nijenhuis vraagt het stadsdeelmanagement.
Wethouder Kampman vertelt dat hij weet van het incident eind 2020 en in augustus/september 2021 zijn
er een zestal meldingen binnengekomen, ook bij de
woningbouwvereniging. Hij herkent deze situatie uit
eerdere voorbeelden en over het algemeen betekent
dit soort situaties dat er op de bel gedrukt gaat worden,
desnoods door de wethouder zelf dat er gestopt moet
worden met de praktijken anders volgt er uitzetting binnen een paar weken. Knetterhard de kop indrukken.
Mevrouw Nijenhuis vertelt dat er in meerdere appartementen drugsgerelateerde dingen gebeuren. Ze vraagt
daarom ook of het op de aandachtspuntenlijst komt en
gaat binnenkort het stadsdeelmanagement bijpraten.
De wethouder sluit dit onderwerp af met de opmerking
dat er al contact is met de woningbouwvereniging.
Mevrouw Hofman-Bijlstra van de PvdA heeft drie vragen. De eerste gaat over vervoer van wijkcentrum De
Helmer naar Victoria en vice versa. De stichting Noa-

berschap en Ontmoetingscentrum Victoria vragen de
gemeente om iets van vervoer te regelen. De tweede
vraag gaat over de Hanenberglanden. Naast de bekende problematiek vraagt de buurtcommissie Hanenberglanden via mevrouw Hofman-Bijlstra aandacht
voor de groenvoorziening die wel wat aandacht kan
gebruiken. De derde vraag gaat over de leefbaarheid
in Zuid. Of daar een overallplan voor is.
De wethouder geeft als antwoord op de eerste vraag
dat de stichting Noaberschap een aanvraag kan doen
bij de wijkbudgetten.
De tweede vraag, het groenonderhoud is een stedelijk
besluit. Ter hoogte van de net afgeronde nieuwbouw,
nummer 2 tot en met 12, worden binnenkort de plantenvakken ingevuld. Het antwoord op de derde vraag
luidt: “Dat is ons dagelijks werk. In samenwerking met
welzijnswerk en politie.” Wel vermeldt de wethouder
nog dat ze al tijden bezig zijn een oplossing te bedenken voor de circa 800 hobbykamerwoningen in
Stroinkslanden en de Wesselerbrink aangaande leefbaarheid maar ook duurzaamheid. Er lopen ook gesprekken met de bank en investeerders. Ook omdat de
energieprijzen stijgen.
Aandachtspuntenlijst
Cécile IJsseldijk, stadsdeelregisseur, over de Hanenberglanden. Ze vertelt dat er goede constructieve gesprekken zijn gevoerd met de top 5 overlastgevers. Op
een aantal adressen heeft de eigenaar de huurovereenkomst met notoire overlastgevers beëindigd. Er is
nu meer rust op deze plaatsen. De politie heeft de afgelopen tijd continu gehandeld op meldingen. Binnen-

kort zal de balans over deze top 5 worden opgemaakt.
De gemeente gaat samen met de buurtcommissie
kijken hoe de meldingsbereidheid verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door een communicatiecampagne.
Mevrouw Nijenhuis van het CDA spreekt namens de
bewoners en ook de heer Kel (Burgerbelangen Enschede) haar dank uit. De bewoners waren enigszins
verrast dat er al minder overlast is nu. Het punt blijft op
de aandachtspuntenlijst.
RIBW Broekheurnerborgh. Mevrouw IJsseldijk vertelt dat er op 3 september jl. geen hoger beroep is
ingesteld. Daarom stelt ze voor dat dit punt van de
aandachtspuntenlijst af kan. Just Boeke, wijkregisseur
Wesselerbrink, vertelt dat er geen overlast is en dat er
een omgevingsbeheergroep is opgericht. Die functioneert naar behoren.
Smileyveld Stroinkslanden. Er wordt druk gewerkt
aan de samenwerking met de SES, Stichting Enschedese Speeltuinen. Er zijn enkele nieuwe speeltoestellen geplaatst. Mevrouw Futselaar wil graag een
gebouwtje op het Smileyveld. De wethouder vertelt
dat dat proces gaande is maar ook dat de vrijwilligers
graag eerst de samenwerking met de SES rond wil
hebben omdat het in het beheer hebben van een gebouwtje ook van alles met zich meebrengt. De wethouder doet op persoonlijke titel nog een oproep of
er in de Stroinkslanden niet mensen zijn die net als
op de Wesselerbrink bijvoorbeeld bij de Magneet en
de kinderboerderij dingen doen die de saamhorigheid
verbeteren zoals bijvoorbeeld een moestuin.

Het olifantenpaadje. De wethouder heeft naar aanleiding van een uitspraak van de Nationale Ombudsman de handschoen opgenomen. Hij is teruggegaan
naar het begin en heeft het olifantenpad teruggegeven
aan de eigenaar. Het olifantenpad is afgesloten. Als de
nieuwbouw klaar is zal er gekeken worden naar een
veilig voetpad richting de Oude Dijk. Mevrouw Futselaar vindt het jammer dat het 5 jaar heeft moeten duren
maar geeft wethouder Kampman complimenten voor
zijn aanpak en dat het nu opgelost is.
Hardgaan053. Het programma gaat na alle zomeractiviteiten gewoon door en wordt gevolgd met de nodige
aandacht.
Veldhoflanden. Wijkregisseur Dennis de Heusden
vertelt dat de wethouder binnenkort gaat praten met
de bewoners omdat er overlast is van een groep jongeren. Meneer Kel vertelt dat hij langs geweest is en er
is op dit moment geen overlast. De ondernomen acties
van de gemeente hebben dus al gewerkt.
Bijplaatsingen. Het probleem van de bijplaatsingen
is een stedelijk onderwerp. Binnenkort wordt daar gesproken over een mogelijke volgende stap.
Nieuws vanuit de wijkraden
Meneer Siekmans, voorzitter van de wijkraad Wesselerbrink heeft 3 onderwerpen, twee vragen en een mededeling. Aan de website jijmaaktdebuurt.nl wordt gewerkt. Hoelang duurt dat? De wijkbudgettencommissie
is van deze website afhankelijk voor de aanvragen
voor de wijkbudgetten. Timo Keuken, stadsdeelmanager, gaat het navragen. De wijkraad heeft ervoor gezorgd dat er meer gehandicaptenparkeerplaatsen zijn
gekomen bij WC Enschede Zuid. Vervolgens
vraagt meneer Siekmans hoelang de extra
welzijnswerker nog kan blijven op de Wesselerbrink. De wethouder antwoordt tot het einde
van het jaar en dan moet de gemeenteraad
dat weer opnieuw beslissen via de gemeentebegroting. Het bevalt de wethouder goed, het
extra welzijnswerk.
Er is geen nieuws vanuit het wijkplatform Helmerhoek of de Stroinkslanden.
Korte mededelingen
Wijkregisseur IJsseldijk vertelt over de huiskamers bij het Bonhoeffercollege. Die zijn 5 weken voor de zomervakantie van start gegaan.
Beide scholen, Geesinkweg en Vlierstraat zijn
blij met de huiskamer. Er kan worden gechillt,
er is huiswerkbegeleiding, een luisterend oor. De leerlingen die gebruik maken van de huiskamers zijn er
erg blij mee en vragen of de huiskamers ook in de
schoolvakanties open kunnen.
Update over de jeugd op Stroinkslanden. De groep is
in beeld bij de professionals, politie en handhaving, het
wijkteam en het stadsdeelmanagement. De plekken
waar ze zich bevinden zijn in beeld en worden dagelijks bezocht door de professionals. Door interventies
als huisbezoeken, winkelcentrumverbod en minder
coronamaatregelen hebben gezorgd voor een afname
van de overlast.
Meneer De Roode vraagt om een update over het Rutbeek. Er is geen nieuws daarover. Het blijft een probleem met de stikstof waarvoor de initiatiefnemer een
oplossing moet vinden.
Tot slot. Mevrouw Hofman-Bijlstra meldt dat De Bijenhoek op de Helmerhoek heeft gevraagd of de stadsdeelcommissie eens langs wil komen. Meneer Keuken
meldt dat een voorgenomen fietstocht door Zuid is gestrand op de planning en de wethouder meldt dat zijn
column in de november-krant tips bevat over waar de
commissieleden heen kunnen voor leuke uitjes in Zuid.
De volgende vergadering is op 23 november en dan
waarschijnlijk op een locatie van het Bonhoeffer in
Zuid zodat de huiskamers bezocht kunnen worden. De
voorzitter sluit deze vergadering.

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
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Huis voor Taal en Meedoen, locatie Zuid is open

Het Huis voor Taal en Meedoen is dé plek voor (al) uw vragen over taal en/of vrijwilligerswerk
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Dinsdag 7 september is het Huis voor Taal en Meedoen feestelijk geopend in het Stroinkshuis. Khadija Amrani, sociaal ondernemer bij M-Pact: “We
zijn heel blij dat we in Enschede Zuid een nieuw
loket van het Huis voor Taal en Meedoen kunnen
openen. Het is deze week bovendien de landelijke
Week van Lezen & Schrijven, dus mooier kan bijna
niet. Wist u dat in Enschede ongeveer 24% van
de inwoners moeite heeft met lezen, schrijven en/
of digitale vaardigheden? Dat is voor die mensen
een groot probleem, want daardoor hebben ze da-
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gelijks moeite om informatie te begrijpen. U kunt
denken “dan lees je de krant toch niet?!” Maar die
mensen kunnen bijvoorbeeld ook een brief van de
gemeente niet goed begrijpen, waardoor ze in de
problemen komen, omdat ze te laat reageren. Of
wat als je niet weet wat het ziekenhuis schrijft? Er
zijn ook mensen die wel kunnen lezen en schrijven, maar nauwelijks weten hoe een computer
werkt. Tegenwoordig gaat bijna alles digitaal. Dus
wat moet je dan?”
Loket in Zuid
Hacer Bircan, coördinator Huis voor Taal en Meedoen: “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-Nederlandse achtergrond. Iedereen
die moeite heeft met lezen, schrijven en/of computeren is welkom, want lang niet iedereen heeft voldoende kansen gehad om beter te lezen, schrijven
en computeren. Er kunnen allerlei oorzaken zijn,
waar mensen zelf vaak niks aan kunnen doen. In
het Huis voor Taal en Meedoen werken professionals en vrijwilligers samen om iedereen zo goed
mogelijk te helpen. In Zuid gaan vrijwilligers Safia
Abo Alrub en Mildred Beetz aan de slag.”
Safia Abo Alrub vertelt tijdens de opening over haar
ervaringen. “Ik kwam zes jaar geleden samen met
mijn man en zoon vanuit Syrië naar Nederland. Ik
werkte in Syrië als HR-medewerker bij de Verenigde Naties. Ik heb diploma’s voor administratie en
informatiewetenschappen. Maar in Nederland kon
ik daar niks mee, omdat ik geen Nederlands sprak.

Het eerste jaar in Nederland was heel zwaar, maar
nu gaat het veel beter. Ik heb Nederlands geleerd,
mijn taaldiploma gehaald en werk nu bij Stichting
Leergeld. Ik heb ook veel vrijwilligerswerk gedaan.
Ik ga nu ook hier in het Stroinkshuis helpen.” Hacer
vult aan: “Safia heeft altijd actief meegedaan met
projecten van M-Pact en wilde altijd helpen.” “Een
taal leer je het beste in de praktijk. Door gewoon
te doen. Daarom combineren we in het Huis voor
Taal en Meedoen vrijwilligerswerk met taal. We
kijken ook wat iedere persoon nodig heeft, zodat
iedereen zijn eigen leertraject krijgt,” gaat Khadija
verder.
In het Stroinkshuis komt ook een Taalcafé waar iedereen gezellig met elkaar kan praten om zo met
het Nederlands te oefenen. Vrijwilliger Karin gaat
dat begeleiden. “Ik ben gek op taal en wil graag
helpen. Ik woon vlakbij het Stroinkshuis, dus mooier kan niet.”
Het Huis voor Taal en Meedoen is open op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Loop eens binnen! Wijkregisseur Dennis de Heusden: “De wijkwijzer is op dinsdagmiddag ook aanwezig, zodat
we u met al uw vragen kunnen helpen. De wijkwijzer werkt ook samen met M-Pact en de andere
partners om te kijken of er op andere plekken in
zuid ook een Huis voor Taal en Meedoen kan komen.”
Contact
www.huisvoortaalenmeedoen.nl
Email: info@huisvoortaalenmeedoen.nl
Tel: 053-43 23 304

Groen moet je doen. En het is makkelijker dan je denkt!
Lokale groene stroom heeft de toekomst
Enschede Energie timmert hard aan
de weg. De lokale energiecoöperatie
zorgt ervoor dat er steeds meer daken
van boerderijen en bedrijven vol gelegd
worden met zonnepanelen. Zo wordt de
energievoorziening in Enschede steeds
wat duurzamer. Het mooie is dat de
buurt er omheen mee kan profiteren!
De doelstelling van Enschede Energie is
om te zorgen voor meer duurzame opwek van energie in Enschede. Daarom
bouwt de coöperatie samen met dakeigenaren steeds meer zonnedaken. Het
mooie is dat mensen in de buurt mee
profiteren van de financiële opbrengst

€79,-

van deze zonnedaken als ze zich aanmelden. Bewoners van Enschede Zuid
kunnen deelnemen aan enkele zonneprojecten die in het buitengebied van
Enschede Zuid gerealiseerd worden.

jaar lang €100,-.
“Er is bijna geen gemakkelijkere manier
om te helpen met verduurzamen én er
ook nog zelf iets aan te verdienen!” vertelt een enthousiaste deelnemer.

Doe mee en ontvang een jaarlijks
voordeel
Door mee te doen leg je eenmalig
€50,- in en ontvang je daarna 15 jaar
lang jaarlijks een voordeel van €50,Je inleg kost je dus eigenlijk niks, want
het wordt in het eerste jaar met de opbrengst verrekend. Als je stroom en/of
gas afneemt van OM | Nieuwe Energie,
dan is het jaarlijkse voordeel zelfs 15

Meerdere zonneprojecten in
aantocht
Enkele zonneprojecten zijn al volgeboekt, maar er komen nog meer zonneprojecten bij in Enschede Zuid. Je kan
je op de website van Enschede Energie
alvast aanmelden hiervoor.
Meer informatie vind je op:
www.enschede-energie.nl/iksluitmijaan

Duchenne Heroes
Van 12 t/m 18 september 2021 vond Duchenne Heroes plaats. Matthijs Heutman
en Ralph Gort, inwoners van Enschede
Zuid, hebben als team ‘De Noabers’ aan
deze sponsorfietstocht meegedaan.
De reis er naar toe
Voordat we mee mochten en konden
doen aan Duchenne Heroes hebben we
een flink aantal activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Dit proces
duurde langer en was zwaarder dan van
te voren verwacht. Maar we hebben we
er veel van geleerd en ook wel lol mee
gehad. Uiteindelijk hebben we een bedrag van € 5.585 opgehaald voor onderzoek naar Duchenne.
De tocht
We begonnen vol goede moed aan de
eerste dag van 100 kilometer. We hebben die dag de hele tocht uitgereden,
maar wat hebben we afgezien. De route

was ontzettend zwaar en bevatte heel
veel hoogtemeters en technische single
tracks. We kwam helaas tot de conclusie dat we niet genoeg getraind waren
en hebben daarom de rest van de week
de routes van 70 kilometer gereden.
Maar dat betekende niet dat de routes
minder zwaar werden! Het aantal hoogtemeters per dag bleef iedere dag boven de 1200 meter uitkomen.
Naast het vele klimmen elke dag, wat
veel energie kost, merkte je ook wel
dat al die uren achter elkaar op de fiets
zitten ook wel zwaarder wordt. Op een
gegeven moment werd het mentaal
ook lastiger om het vol te houden, maar
gelukkig was de sfeer in de hele grote
groep deelnemers en vrijwilligers heel
goed. Daardoor konden we elke dag
weer vol goede moed aan de start verschijnen.
Zoals Ralph zei bij de finish: “Het was
letterlijk een week vol hoogtepunten

en dieptepunten, waarbij we soms echt
door het gaatje moesten gaan om het
te voltooien. Maar het was het allemaal
waard!
Speciale ontmoetingen
Als je mee fietst met Duchenne Heroes
ontmoet je ook andere deelnemers,
waarmee je onderweg de leukste gesprekken hebt over van alles en nog
wat. Zo heb ik gesproken met iemand
die al 15 jaar meedoet aan Duchenne
Heroes en het ook blijft doen zo lang
het nodig is. Maar je ontmoet ook deelnemers, die in hun directe omgeving te
maken hebben met de ziekte van Duchenne. Als je dan met die mensen over
hun kinderen dan wel neefjes praat en
later de persoon in het echt ziet in de rolstoel, dan komt het best wel even heel
dichtbij. Dan zie je pas echt waar je het
voor hebt gedaan.
Ook de waardering en het respect dat

je dan van hen krijgt, omdat je voor hen
meefietst, is heel hartverwarmend.
Tot slot
Duchenne Heroes 2021 is een mooie
tocht en een superweek geweest. We
hebben veel leuke mensen ontmoet,
waar we een band mee hebben opgebouwd die we nog lang zullen koesteren. Het is meer dan een sportieve uitdaging. Je wordt echt onderdeel van iets
groters. Sommige deelnemers zien het
al als een grote familie. Je bouwt ook
een band op met Duchenne ouders. Alles bij elkaar is dit een heel mooi evenement dat je voor dat je het weet nog een
keer wil gaan doen.
Houd je van fietsen en wil je graag iets
voor een ander doen? Doe dan mee!
Kijk voor meer informatie op www.duchenneheroes.nl
Matthijs
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Iedereen kan meedoen via:

www.enschede-energie.nl/
iksluitmijaan

Column

“Een zebrapad in Enschede kleurde als de regenboog. De stad is er
voor iedereen laat het zien, althans
zo vat ik het op. Gelukkig voel ik me
als niet-Twentse helemaal thuis aan
deze kant van het land. Hoewel dat
een ding voor me was. Als 13-jarige
kwam ik naar hier, met mijn moeder
en stiefvader. In Enschede werd
mijn kleine zusje geboren. Ik woonde in een wijk aan de rand van de
stad, ik noem de naam van de buurt
maar niet. Ik ben behoorlijk gepest,
ook wel door kinderen op straat. Niet
omdat ik er raar uitzag, je ziet direct
aan me dat ik een meisje
ben. Je moet het net weten, maar van binnen ben
ik dat niet. Ik ben geboren
als jongen. Tegenwoordig
niet echt een issue meer,
denk ik. Maar 10 jaar geleden was dat het wel. Het
duurde niet lang voordat
de kinderen in mijn klas daar achter waren. Ik werd best raar bekeken en er werd over me geroddeld.
Een jongen in meisjeskleding was
apart, ondanks dat ze me eigenlijk

Kom volleyballen
Ben jij een vrouw? Kun je volleyballen?
Wil je met ons trainen in Enschede Zuid?
Meedoen met de NEVOBO recreantenwedstrijden?
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niet anders kenden. Gelukkig had ik
mijn ouders, mijn lieve kleine zusje
en een aantal docenten op school
die gewoon en normaal met mij omgingen. Sterker nog, van die docenten kreeg ik volgens mij wat extra
aandacht. Het waren lastige jaren
als ik zo terug kijk. Ik wil niet overdrijven, ik heb het wel gered. Ik wist
dat het wel anders zou worden, het
wel over zou gaan. Loiza Lamers op
tv, de transgender die Hollands Next
Top model werd, veranderde veel.
De jaren daarna kwam er steeds
meer ruimte voor ‘niet gewoon’. En
omdat ik mijn rug
recht had gehouden, niet teveel
van me afbeet en
eigenlijk doodnormaal ben, voel ik
me nu denk ik zo
oke. En zo thuis
in de stad. Ik hoef
niet naar de Randstad om mezelf te
kunnen zijn. Als ik mezelf heb, kan ik
mezelf zijn.”

Op pad met de speciale picknicktas van de Zonnebloem
Deze maand werd er door enkele
enthousiaste Zonnebloem vrijwilligers uit Enschede Zuid een spontane picknick georganiseerd.
De Zonnebloem had enkele picknicktassen ter beschikking gesteld
en de afdeling leverde een bijdrage
van 5 euro per deelnemer. Met de
creatieve inbreng van de vrijwilligers
was er voor een heerlijke inhoud gezorgd.
Het werd een geslaagde gezellige lunch met prachtig weer in een
mooie omgeving. Een van onze
vrijwilligers, Wil Vreeman, had haar

tuin ter beschikking gesteld. Hiervoor nog hartelijke dank. Een activiteit om te herhalen volgens de deelnemers.
Mocht u interesse hebben in de activiteiten van de Zonnebloem afdeling Enschede Zuid, als deelnemer,
vrijwilliger of donateur, dan kunt u
contact opnemen met Coby van Os
(secretaris). g.a.vanos@home.nl of
tel 053-4773091.
Desire Jansen
namens het bestuur van Zonnebloem afdeling Enschede Zuid

Anoniem, bekend bij Alifa

Wij zoeken JOU!!!
Je mag vrijblijvend een paar keer meetrainen op maandagavond in Enschede
Zuid. Onze Nevobo recreantenwedstrijden zijn op donderdagavond.
Wie zijn wij? We zijn een damesteam
tussen de 30-65 jaar. Recreanten Twente dames 3e klasse A. We trainen met
ons mixteam. Zijn allemaal erg enthousiast en fanatiek.
En we hebben jou echt nodig!
Voor meer informatie bel ons: Volleybalvereniging DUS83, 06-437 88 144
(Henriette)

Reden
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Welkom in De Huiskamer van het Bonhoeffer

De
dankbaarheid
en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

Donderdagmiddag rond 15.00 uur: ongeveer 25
leerlingen zijn in de huiskamer. Drie jongens spelen
FiFa op een PlayStation. Twee meiden kijken languit
liggend op twee zitzakken toe. Ze lachen. Vanaf de
airhockeytafel klinkt een schreeuw. Iemand heeft gescoord. Jongerenwerker Mario Delogu houdt een oogje in het zeil en moedigt de leerlingen aan bij de biljarttafel. Links in een hoekje bij de graffitimuur zit een
groepje leerlingen op een stel banken. Samen met
een stagiaire spelen ze een kaartspelletje.

www.indienstvanhetleven.nl

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?
Bij De Posten hebben we volop mogelijkheden
om aan de slag te gaan. Kijk op onze website
voor diverse vacatures.

deposten.nl/vacatures

Pedro Swier
Bel (053) 431 23 89

“We zijn heel blij dat de huiskamer zo’n succes is,”
vertelt Hannie Rohaan enthousiast. Ze is ondersteuningscoördinator bij locatie Geessinkweg van het
Bonhoeffer College. Samen met een groep leerlingen,
directrice Gerriska Floor-Mulder, de gemeente en Alifa
heeft ze de afgelopen maanden hard gewerkt om de
huiskamer te maken.
“Eigenlijk hebben we twee huiskamers gemaakt,” legt

Hannie uit terwijl ze de linker deur opent. “Dit is de
stiltekamer. Hier kunnen leerlingen zitten die in stilte
huiswerk willen maken. Of die moeite hebben met alle
prikkels om hen heen. Hier kunnen ze even tot rust
komen.” Achter de rechterdeur is dé huiskamer waar
leerlingen kunnen kletsen, hangen, gamen, praten en
ga zo maar door. Hannie: “We zijn heel blij dat leerlingen elkaar hier kunnen ontmoeten.”
Op 16 september is de huiskamer feestelijk geopend door wethouder June Nods, directrice Gerriska
Floor-Mulder en een leerling. Hannie: “Elke middag
komen er al veel leerlingen. Ze vinden het fijn om hier
te zijn. De huiskamer is er voor iedereen, maar vooral voor die leerlingen die een beetje extra aandacht
nodig hebben. Die leerlingen die zeggen: ‘Thuis heb
ik niks alleen mijn mobiel’. Randy is onze vaste jongerenwerker van Alifa. Hij is hier drie middagen in de
week. Hij en zijn collega’s merken nu al dat er minder

jongeren op straat rondhangen. En dat ze gezellig hier
blijven. Dat is winst.”
De huiskamer is drie middagen per week open. Er is
dan altijd iemand van school en een jongerenwerker
aanwezig. Hannie: “Zodat de leerlingen altijd iemand
hebben om mee of tegen te praten of om een spelletje mee te doen. Er worden ook inloopspreekuren
georganiseerd door wijkcoaches. Dat doen ze in de
huiskamer, zodat ze tijdens het praten met de leerlingen een spelletje kunnen doen. Dat maakt het wat
makkelijker om te praten. We gaan ook themadagen
organiseren, bijvoorbeeld samen met leerplichtambtenaren, de GGD, jeugdagenten en bureau Halt. Ook
gaan we aandacht besteden aan de Week van de
Liefde en aan andere culturen. Misschien kunnen we
ook kookworkshops organiseren? We hebben hier
ook een grote keuken… De komende tijd gaan we samen ontdekken waar de behoeftes liggen.”

Doe mee met de Nacht van de Nacht ‘t Helmgras is weer open!
Op zaterdag 30 oktober organiseert Natuur en Milieu Overijssel voor de 17e
keer de Nacht van de Nacht. In de Nacht
van de Nacht kun je de duisternis en
stilte die bij de nacht horen beleven. In
het hele land worden nachtelijke activiteiten georganiseerd door sterrenclubs,
natuurfotografen, boswachters, natuurgebieden en vele anderen. Ook doen
steeds meer bedrijven en gemeentes de
lichten uit tijdens de Nacht. Doet jouw
organisatie, vereniging of bedrijf mee?
Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Echt donker is het
bijna nergens meer. Op de Nacht van de
Nacht heb je de mogelijkheid om echt
stil te staan bij de schoonheid van de
nacht. Bijvoorbeeld met een diner bij
kaarslicht, een nachtelijke boswandeling of een workshop uilenballen pluizen. Op www.nachtvandenacht.nl vind
je inspiratie en achtergrondinformatie

over de Nacht van de Nacht. Organiseer
jij dit jaar een nachtelijke activiteit? Meld
je activiteit aan op www.nachtvandenacht.nl/activiteiten.
Tijdens de Nacht van de Nacht wordt
ook aandacht besteed aan lichtvervuiling en duurzame verlichting. Lichtvervuiling door kunstlicht van bedrijven,
reclamezuilen en lantarenpalen kost
niet namelijk alleen veel geld en energie, maar verstoort ook het bioritme van
mensen en dieren. Door de campagne
schakelen steeds meer gemeenten over
op duurzame verlichting en doven deze
waar mogelijk. Ook steeds meer bedrijven doen mee. Zo doven Interbest BV
en Mundu (van de buitenreclame) na
een oproep iedere nacht hun 230 lichtmasten langs snelwegen. Doet jouw bedrijf ook mee? Meld je dan aan op www.
nachtvandenacht.nl/licht-uit-bij.

Op een mooie maandagochtend in de
herfst gaan we langs bij ‘t Helmgras.
Roy, een van de deelnemers wijst mij op
een bijzon (heldere plek aan de hemel
op gelijke hoogte met de zon). Alleen
dat al maakt het de moeite waard langs
te gaan. Als u langs gaat is die er waarschijnlijk niet maar er zijn nog wel vaste
planten te koop.
Na een lange periode van voorzichtig
zijn worden er dit jaar hoogstwaarschijn-

lijk weer kerstbomen verkocht. Vanaf 6
december, mits de anderhalvemetermaatregel niet weer ingevoerd wordt.
Iedereen is blij dat er weer af en toe iemand langs komt. Het is nog wel wat
rustig. Van de kapel wordt wel goed gebruik gemaakt. Er worden veel kaarsjes
aangestoken.
Er wordt ook verbouwd op ‘t Helmgras,
de toonzaal gaat naar de boerderij en
het atelier gaat naar de toonzaal. Wat
nu het atelier is wordt waarschijnlijk een
keer een nieuwe plek voor de deelnemers. Er is overigens ook nog plek voor
nieuwe deelnemers op de dagbesteding.
U vindt Vereniging ‘t Helmgras aan de
Rondemaat nummer 75. Ze zijn door de
week geopend van 9.00 tot 16.00 uur.
U bent weer van harte welkom!

foto: Jan Koeman

Laagste Prijsgarantie! 10 tot 20% najaarskorting
in de maand Oktober bij RijbewijskeuringsArts.nl
Overijssel – Senioren, beroepschauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs of Taxipas moeten worden
gekeurd, kunnen hiervoor 2 tot 4 keer per maand terecht bij de RijbewijskeuringsArts.nl in Wijkcentrum de Magneet op de Hertmebrink in Enschede.
Voor een afspraak kan worden gebeld naar het landelijke nummer: 0850180 800 of kunt u online boeken via www.rijbewijskeuringsarts.nl.

de juiste weg naar je rijbewijs

www.josheskamp.nl

06 57676394

Leden van de lokale thuiszorgorganisaties en/of CNV/FNV/ouderenbonden
krijgen 10% korting: €40,50 i.p.v. €45 voor 75+ B/E en €58,50 i.p.v. €65 voor
C/D/E en Taxipas. Niet-leden krijgen 20% korting: €44 i.p.v. €55 voor 75+
B/E en €60 i.p.v. €75 voor C/D/E en Taxipas. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Liever pinnen dan contant.
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Wat speelt er in Zuid?

Van 23 t/m 25 september logeerde de Enschedese afdeling van de PvdA in Enschede Zuid. Bij voetbalvereniging
Victoria ’28 hadden ze tenten opgezet, zodat ze konden
blijven slapen. Ze hebben bij Victoria de handen uit de
mouwen gestoken en allerlei mensen ontmoet. Ook zijn ze
naar verschillende plekken in Zuid gegaan waar wat extra
aandacht nodig is. Hieronder kunt u daarover lezen.
Waarom hebben jullie deze buurtbivak georganiseerd?
“Omdat je als raadslid pas echt weet wat er speelt en leeft
in een buurt, wanneer je dit met eigen ogen ziet, je de verhalen rechtstreeks hoort en je de sfeer kunt proeven. Dan
pas kun je de vertaalslag in de raadzaal maken,” vertelt
raadslid Rienke Hofman-Bijlstra enthousiast. “Eigenlijk wilde ik dit vorige jaar al doen, maar dat ging niet door de
coronacrisis. Vanuit het werk dat ik eerder in Amsterdam,
Almelo en Enschede deed, heb ik dit soort wijkacties vaker
georganiseerd. Het is een goede manier om zichtbaar en
dichtbij de mensen te zijn. Ik wilde vier jaar geleden raadslid worden, omdat ik iets wil betekenen voor de mensen in
Enschede. Toen we moesten kiezen voor welk stadsdeel
we ons in wilden zetten, koos ik gelijk voor Zuid. Ik ben
geboren aan het Leunenberg. Mijn moeder werkte vroeger
als wijkverpleegkundige in Zuid en ik ging regelmatig met
haar mee. Dus ik voel me hier thuis.
Als nieuw raadslid moest ik eerst alles leren kennen, daarom waren we veel op het stadshuis. In april heb ik corona
gehad en het heeft even geduurd voordat ik daar vanaf
was. Ik moest daarom keuzes maken, dingen doen waar ik
energie van krijg. Ik heb altijd gewerkt in het welzijnswerk,
dus ik wilde weer naar de mensen toe. En ik heb de verhalen van de mensen in Zuid nodig om hen ook daadwerkelijk een stem te geven in de gemeenteraad.
Dus heb ik een buurtbivak georganiseerd. We wilden er
gewoon zijn en niet zenden. Luisteren en informatie vergaren. Het was erg leuk om naast de voetbalvelden te staan.
We zijn drie dagen in Zuid geweest en hebben van vrijdag
op zaterdag met z’n vieren in de tenten geslapen: Fractievoorzitter Yara Hümmels, campagneleden Paul Oonk en
Marianca Hümmels en ik.”
Hoe was het om te overnachten bij de voetbalvelden?
Rienke: “Het was best spannend om daar te slapen. Doordat we in de tenten lagen, kregen we veel mee van wat er
op de parkeerplaats gebeurde. De bekende klachten over
geluidsoverlast, rondhangende jongeren en ongure types
hebben we allemaal gezien en gehoord. Tegen de ochtend
werden we wakker van een scheldende man. Hij blijkt vaker vanaf het Rutbeek al scheldend door de wijk te lopen.
Dat soort dingen krijg je alleen mee door in Zuid zelf te zijn.
Dus dat was bijzonder.
Toen we rond 8 uur uit onze tenten kwamen, werden we
omringd door mini’s en hun ouders. Die waren verbaasd
dat we daar geslapen hadden. Wij waren verbaasd dat er
al zoveel mensen waren. We hadden voor de kinderen appels en bananen meegenomen.”
Gerard Tenniglo, voorzitter van Victoria ’28 is ook enthousiast over de bivak: “We vonden het een leuk idee en wilden graag meewerken. De mensen van de PvdA hebben
hier met alles meegedaan en ze hebben de handen uit de
mouwen gestoken. Het is goed dat de politici ook echt in
de wijken komen. Wij hebben als club van de gelegenheid
gebruik gemaakt om te netwerken. Op donderdagavond
was er soep met broodjes voor mensen uit de wijk. Wij
hebben daarvoor o.a. voetbalvereniging FC Suryoye uitgenodigd. Wij gaan samenwerken en het was een mooie
gelegenheid om beter kennis te maken. De wijkraad van
de Wesselerbrink was er ook. Goed om te zien dat zij ook
van alles bij De Magneet organiseren. We gaan binnenkort
met elkaar praten om te zien wat we voor en mét elkaar
kunnen betekenen voor de wijk. Kortom een zeer geslaagde en gezellige actie.”
Thuis@
Rienke: “Bij Victoria ’28 hebben we kennis gemaakt met
de kinderen en medewerkers van het project Thuis@. Dat
was erg leuk. We hebben samen een kuil gegraven voor
een trampoline, gekookt, gegeten en gekletst. Bijzonder
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om daar bij te mogen zijn.”
Wesley, een begeleider bij Thuis@, is het met haar eens.
“Die vrijdag was een erg leuke dag. Ze hebben ons de hele
dag geholpen. Toen ze aankwamen, was het wat onwennig, maar ik zei jullie zijn de Partij van de Arbeid, dus er
zal gewerkt worden. En dat hebben ze gedaan! Ik heb ze
zelfs mijn opmerking horen herhalen! Raymon Haveman,
campagnelid, heeft bijvoorbeeld de hele dag samen met
collega Gea in de keuken gewerkt.”
“Ik hoorde dat hij zelfs alle keukenkastjes heeft gesopt en
dat Gea hem wel als vrijwilliger wilde hebben,” vult Rienke
enthousiast aan.
Wesley: “Voor de vrijdagmiddag hadden we ook ouders
van de kinderen uitgenodigd om met ons mee te eten. Die
ouders en de mensen van de PvdA hebben de afwas gedaan, zodat de kinderen vrij hadden. Het ging echt even
om hen en je zag ze genieten.
Oh en op donderdag hebben de kinderen samen met de
mensen van de PvdA een soort lopende band gemaakt om
broodjes te smeren voor die avond. Dat vonden ze echt
geweldig!”
Samuel, een van de kinderen, is het met Wesley eens:
“Het was leuk. We gingen samen de trampoline ingraven.
En steeds zand met een kruiwagen naar een andere plek
brengen. En samen koken.” “Ik vond het gezellig dat mijn
moeder hier mocht komen eten,” vertelt Jessey trots. Quinten wil ook graag iets vertellen, maar bedenkt dan teleurgesteld dat hij er helemaal niet bij was. Michael vat het tot
slot mooi samen: “Het was goed dat ze er waren.”
Wijk- en Tunnelwacht Helmerhoek
Rienke: “We hebben ook een avond meegelopen met Cemal Dogan en zijn medewijkwachters. We zijn ook bij een
van de tunnels gaan kijken. Ik heb bewondering voor al die
mensen. Voor hun inzet. En je merkt ook dat de mensen in
de wijk het waarderen. We hebben het uiteraard ook over
cameratoezicht gehad. Ik vind dat nog steeds ingewikkeld,
maar ik denk dat we het moeten proberen. Maar er is meer
nodig dan dat. Camera’s zijn niet de heilige graal. We
moeten bijvoorbeeld ook ontdekken waarom of waardoor
de agressie ontstaat.”
Cemal: “Het was een mooie WijkWachtronde. Yara, Rienke, Debbie en André van de PvdA liepen met ons mee.
Wat een leuke en enthousiaste groep mensen! Wij hebben samen onze ronde gelopen, het ontstaan van de
WijkWacht2.0 besproken en hoeveel gemotiveerde en
enorm betrokken wijkbewoners samen de WijkWacht2.0
vormen. Op verzoek zijn wij ook richting de tunnel Oude
Dijk gegaan (Helmerhoektunnel). Daar aangekomen het
ontstaan van de Tunnelwacht besproken. En hebben de
WijkWachters nog maar eens de aandacht gevraagd voor
camerabewaking bij de Tunnels.”
Kruising Broekheurnerrondweg – Broekheurne-ring
Rienke: “Toen we bij de kruising aankwamen, stonden er al
veel mensen die eerder deze maand aandacht hebben gevraagd voor de gevaarlijke kruising. Daar hebben we mee
gepraat en we hebben samen de situatie bekeken. Die is
echt verwarrend. Ik snap wel dat het hier regelmatig mis
gaat, maar hoe we dat op moeten lossen, weet ik niet. Het
is ook ingewikkeld. We hebben hier in de gemeenteraad al
wel aandacht aan besteed. Iedereen was het ermee eens
dat het gevaarlijk is. En nu… Er is in de gemeente een
lijst met gevaarlijke verkeerssituaties die opgelost moeten
worden. En daar moeten keuzes in worden gemaakt, omdat we niet oneindig geld hebben. Zo heb ik ontdekt dat
het aanleggen van een rotonde 1 miljoen euro kost! Daar
schrok ik wel van.
Wat ook goed was, was dat Harold Busschers en Jan-Willem Elferink van de PVV ook kwamen kijken, toen ze hoorden dat wij erheen gingen.”
Cemal: “Wij zijn naar de kruising gegaan alwaar initiatiefneemster Brenda met drie andere wijkbewoners van Eikendaal op ons wachtten om nog eens aandacht te vragen
voor de gevaarlijke kruising! Wat een Toppers zijn het ook!
PVV was er ook met twee afgevaardigden en in gesprek
met Harold en Jan-Willem gaven ze aan het zeer te waarderen wat de WijkWacht2.0 doet voor de Wijk. Hun steun

hebben we ook en ook zij gaan een rondje met ons meelopen, TOP!”
RIBW
Rienke: “We zijn ook bij de RIBW gaan kijken om te zien
hoe het nu gaat. We hebben teamleiders en cliënten gesproken. We hebben gesproken over het moeilijke traject naar deze locatie toe. Door de onrust die in de buurt
ontstond, wilden sommigen cliënten hier niet wonen. Ze
hebben vaak moeite om zich ergens thuis te voelen en
de weerstand van de buurt voelde onveilig. Er wonen nu
mensen met lichte problematiek. En het gaat goed. Vanuit
de RIBW is er ook veel contact met de omgevingsbeheergroep. Het is fijn dat er hier nu mensen kunnen wonen.
Maar er staan nog steeds 150 mensen op de wachtlijst
voor beschermd wonen.
We gingen er vooral heen om medewerkers en cliënten
een hart onder de riem te steken. We hadden gezelschapsspelletjes meegenomen. Ze vonden het fijn dat we
kwamen praten. Ik ga andere raadsleden aansporen om
daar ook langs te gaan, zodat ze kunnen zien hoe het nu
gaat.”
Hanenberglanden
Rienke: “Op zaterdag zijn Rianne Bruijs van ons ombudsteam, Raymon en ik in de Hanenberglanden gaan kijken.
We hebben vooraf nog weer met Jeroen Wams, netwerkcoach van SVEN gepraat om te horen wat er speelt. Samen met Mark van de Buurtcommissie Hanenberglanden
zijn we allerlei knelpunten langsgegaan, zoals illegale onderbewoners, een makelaar die alles bezit etc. We hebben
ook met oud-leden Jeroen en Willem gesproken. De commissie is bezig met een top 5 van de grootste problemen.
Ze zijn tevreden met de aandacht die ze krijgen en met
hoe dingen worden opgepakt, maar de problemen blijven.
Bij veel mensen is er geen begrip meer. We hebben vooral
geprobeerd om te luisteren en niks te beloven, want wij
weten ook niet goed hoe het opgelost moet worden. Ik vind
het ook ingewikkeld, want iedereen heeft recht op een dak
boven je hoofd. Het staat op de agenda, maar ik denk dat
we moeten zorgen dat we de mensen vast houden. Ik heb
daarom gevraagd om het openbaar groen en het speeltuintje op orde te brengen. Op andere plekken in de stad
kan het wel, dus waarom hier niet?
We hebben daarom en ook vanwege burendag plantenbakjes met viooltjes meegenomen. Die kan de buurtcommissie verdelen, zodat mensen die aan (lantaarn)palen
kunnen hangen om de straat wat op te fleuren. We willen
investeren in het contact.”
Jeroen Wams: “De buurtcommissie heeft de PvdA verteld wat er speelt. De commissie doet goed werk en ze
hebben al veel bereikt, maar het blijft heel lastig. Voor de
commissie is het wel duidelijk dat het lang duurt om deze
problemen op te lossen. Maar ja leg dat maar eens uit als
je dagelijks overlast van je buren hebt. De top 5 van de
problemen heeft nu wel alle aandacht van de gemeente.
Maar het blijft iets van de lange adem.”
Gea van der Wolde van de Buurtcommissie: “Het bezoek
van de PvdA is goed gegaan. Ze zijn samen met Mark van
de Buurtcommissie door de buurt gelopen. Ze hebben een
goede indruk gekregen van de situatie en van de knelpunten, zoals het slechte uiterlijk van veel panden en de
overlast. De plantjes moeten nog opgehangen worden. Er
hangen er nu een stuk of drie. De rest gaan we de komende tijd doen. Fijn dat ze zo de buurt wat op willen fleuren.
Als Buurtcommissie zijn we daar ook mee bezig door het
groen in de wijk te verbeteren.”
Tot slot
Al met al heeft de PvdA bijna 100 bewoners en ondernemers gesproken: van de Mediterrane Versmarkt in het winkelcentrum tot Toni’s Barbershop. En van Linda Ludwig die
de Huiskamer Helmerhoek beheert tot de vrijwilligers van
de Bijenhoek. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Wij zijn enorm onder de indruk en we kunnen maar
één conclusie trekken:
Zuid heeft energie!

K i nder p a g i n a
Brinkpraat
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WIJKKRANT VOOR DE WESSELERBRINK

De HSE 42

De RMI 422

ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR

ROBOTMAAIER

van € 129,-

van € 1.099,-

Nu voor
€ 99,-

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

VOLAUTOMATISCH

SNOEILENGTE 45 CM

De BG 56

Nu voor
€ 999,-

PRAKTISCHE BENZINE

De RE 130
PLUS

BLADBLAZER

135 BAR

van € 339,-

van € 529,-

Nu voor
€ 299,-

Nu voor
€ 449,-

Prins Mauritsschool

KRACHTIGE
HOGEDRUKREINIGER
MET SLANGHASPEL

Geessinkbrink 1, 7544 CW Enschede, telefoon: 053 47 63 165, info.maurits@vco-oostnederland.nl

Prins Maurits in het teken van de Kinderboekenweek

INCLUSIEF

DE RA 110

VLAKREINIGER

Van 6 t/m 17 oktober vond de Kinderboekenweek weer
plaats. Dit jaar was het thema “Worden wat je wil” en ging
over beroepen.
Ook op de Prins Maurits is er altijd volop aandacht voor de
Kinderboekenweek die voor onze school op donderdag 7 oktober feestelijk is gestart. We zijn begonnen met zijn allen in
de grote hal. Namens de school heeft elke groep een boek
aangeboden gekregen. Vervolgens heeft de eigen leerkracht
in de groep een verhaal voorgelezen.
Het doel van de Kinderboekenweek is het bevorderen en
het promoten van het lezen. Voor lezen geldt: oefening baart
kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spel-

S E R V I C E | E I G E N W E R K P L A AT S | 6 D A G E N P E R W E E K G E O P E N D | M A AT W E R K
Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66 | WWW.BENVANHETMOS.NL
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Bogelskamphoek 59 Enschede

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

NL

KOM WONEN IN LIVIO LOCATIE
DE BROEKHEURNERSTEDE
24/7 zorg dichtbij

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

Onze praktijk is
direct toegankelijk
voor jong en oud.

Wonen in een
vertrouwde omgeving

Een verwijzing is
niet nodig.

Speeltuin Tuindorp

Meer
informatie
of direct
een afspraak
maken?

Hallo Allemaal,
Wat fijn om jullie weer bij ons in de
speeltuin te zien. Nu de coronamaatregelen steeds verder versoepeld worden, kunnen onze vaste activiteiten ook
weer doorgaan. Hiernaast vind je ons
activiteitenoverzicht.

Bel naar:
053 - 4 771 085

Praktijk de Posten Fysiotherapie

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met onze cliëntadviseur van de
Broekheurnerstede via 0900-9200 of
clientadviesfo.enschede@livio.nl

ling, begrijpend lezen en schrijven.
Aansluitend op de start van de Kinderboekenweek op onze
school, wordt in elke klas (dus alle groepen) de voorronde
gehouden voor de Voorleeswedstrijd.
Kinderen lezen dan een stuk voor uit een door henzelf gekozen boek waarna er uit elke groep 1 winnaar wordt gekozen.
Tijdens de feestelijke finale (op vrijdag 15 oktober) strijden
de winnaars van alle groepen tegen elkaar, bovendien strijden de leerlingen van de groepen 7 en 8 tegen elkaar om uit
te maken wie de titel “Voorleeskampioen CBS Prins Maurits
2021” zal winnen. Elke winnaar (uit de klassen) krijgt een kleine attentie.
Deze winnaar mag bovendien onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd in de bibliotheek!

De Posten 135 (ingang Noaberbrink)
7544 LR Enschede
I: www.depostenfysiotherapie.nl
E: fysiotherapie@deposten.nl

Fysiotherapie

Herfstvakantie
In de herfstvakantie zijn we gewoon open en we hebben speciale vakantieactiviteiten voor jullie. Als deze krant verschijnt, is de vakantie al even bezig. Dus
hieronder vind je een overzicht van de activiteiten van woensdag 18-10 t/m
vrijdag 22-10.
Woensdag 20-10:
Donderdag 21-10:
Vrijdag 22-10:

ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194.indd 1

01-09-20 11:18

FC Twente Scoren in de Wijk & Creatief (kleien)
Sportaal & Creatief (Loombandjes)
Springkussen & Bingo

Bloembakken
We zijn bezig om de speeltuin steeds een beetje leuker en mooier te maken.
Momenteel wordt de bult aangepakt. We hebben de schotten van de oude glijbaan weggehaald. Daar hebben we plantenbakken van gemaakt. Op 1 oktober
hebben we daar plantjes ingezet en er zijn bollen in gepoot.

We zijn samen met Wijkraad Wesselerbrink bezig om een nieuwe glijbaan aan
te schaffen. Wij hopen dat hij er voor het eind van het jaar is. Verderop in de
krant kun je het voorstel van de wijkraad lezen.
Halloweendisco
Op zaterdag 30 oktober is onze gezellig en enge Halloweendisco. De disco is
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kom verkleed! De disco is van 18.00-20.30 uur.
Aanmelden is niet nodig.
Tot snel bij ons in de speeltuin!

Activiteiten Speeltuin Tuindorp
Maandag		
9.00-11.30
		19.00-20.00
		
20.30-23.00

Schilderclub Passe Partout
Yoga
Inner Circle spiritueel

Dinsdag		

9.00-11.30

Schilderclub Passe Partout

		

14.30-16.00

Woensdag

9.30-16.00	Vrije inloop voor buurtbewoners voor
koffie, thee en een praatje
14.30-16.30
Sport en beweging ouderen
19.30-22.00
Jambalaya Linedance

		
		

K WA L I T E I T
SERVICE
E N M A AT W E R K
W W W. W I K O D A K K A P E L L E N

Donderdag

Meidenmiddag Alifa

		

9.30-16.00	Vrije inloop voor buurtbewoners voor
koffie, thee en een praatje
18.00-20.00
Jongereninloop Alifa

Vrijdag		

15.15-16.30

Creatief kids

Iedere 2e vrijdag van de maand is er Bingo. Zaal open om 19.00 uur.
Aanmelden is niet nodig. Kaarten € 2,50. Briefjes vanaf € 2,-

ADRESSENLIJST

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

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

Tandartsenpraktijk
Wesselerbrink
Wesseler-nering 60-10
Tel: 053-4769140
ETL Enschede Tandtechniek
Laboratorium
Wesseler-nering 50A
Tel: 053 4782299

Schildersclub Passepartout

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

Het lijkt een beetje klein hier, alles zo
dicht op elkaar, maar dat was speciaal voor de foto. Want op de maandagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur
hebben we namelijk ruimte genoeg
voor nog een paar nieuwe leden. Zoals u op de prachtige foto’s kunt zien

Apotheken
Apotheek Broekheurne
Wesseler-nering 1-B
Tel: 053 4770025
Apotheek Wesselerbrink
Gezondheidscentrum
Wesseler-nering 60-5
Tel: 053 4760643

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, haptonomie, acupunctuur
Zunabrink 12
Tel. 06 34 36 11 22
Tel. 053 569 8787
info@fysiomovent.nl

Thuiszorg

Thuiszorg Livio
Tel. 0900-9200

VOLG ONS OOK OP

/profilebroeksema

Rechtshulp

U bent van
harte welkom!

Wetswinkel Twente
Wijkcentrum De Magneet,
Hertmebrink 1.
do 19.45 - 21.00 uur.
Tel: 06 33 59 06 69

Ruime keus in stadsfietsen, e-bikes,
kinderfietsen en bakfietsen.

Overige

Leger des Heils
Zenderenbrink 2
Tel: 053 4781468
Tel: 06 53490548
Dierenartsen Frowijn en
Vermeulen Enschede
Zunabrink 202
Tel: 053 4780520

Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie
en servicebeurten, waarbij we uw fiets
GRATIS ophalen en afleveren.
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

✓ Servicepas
✓ Vakbekwaam personeel
✓ Bekende A-merken

Wethouder Gerbertstraat 4 | 7543 AX Enschede | Tel.: 053 4767369 | www.profilebroeksema.nl

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES

Vraag een gratis waardebepaling
van uw woning aan!

Klachten betreffende verspreiding:
Mail naar: info@wijkkranten.nl
o.v.v. straat en huisnummer
Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 3 november 2021
De volgende krant verschijnt op:
woensdag 17 november 2021
Meer informatie: contact@brinkpraat.
nl, www.wijkkranten.nl en www.wesselerbrink.com

Koffie in een mok en thee in een kopje,
een mop voor mij en voor IEKUS een mopje
Hij vond het koekje lekker en zat er flink aan te knabbelen
tussendoor begon hij zowaar uit zichzelf te babbelen.
Over ditjes en datjes en nog veel meer
ik vulde de kopjes nog maar een keer.
Ik zette hem vanaf de tafel op de grond
om te bekijken wat er zoal in de kamer stond.
Sommige dingen kende hij, de tafel,
de stoelen en het dressoir
Maar de telefoon, de televisie en de computer
die vond hij toch wel heel erg raar.
IEKUS en RIET.

Nieuwe, grote aanvragen Wijkbudgetten en gratis kunstkerstboom ophalen

Thuiszorg de Posten
De Posten 135
Tel. 053-4753 753

Stichting Exploitatie
Hospice Enschede
Het Bijvank 155
Tel: 053 4753040
Fax: 053 4753041
info@hospice-enschede.nl

zijn we niet bang voor een beetje kleur
en vrolijkheid, u kunt bij ons echt alle
kanten op. Beginner of gevorderde
kom eens gezellig een keertje kijken
in de ruime zaal van speeltuin Tuindorp. Tot gauw namens de leden van
de schildersclub.

Voorzien van medicijnkluis dus 24/7 beschikbaar
Voorzien van medicijnkluis dus 24/7 beschikbaar
Altijd deskundig en met persoonlijke aandacht
Altijd deskundig en met persoonlijke aandacht

Fysiotherapie

Humanitas Twente
Oude Bornseweg 85
7556 GW Hengelo(O)
Tel. 074-2437733
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Mooienhof 8a 7512 EB Enschede
telefoon: 053-8200888
email: enschede@prismamakelaars.nl

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Wesselerbrink

Het lijkt er gelukkig op dat mensen de
wijkbudgetten weer kunnen vinden.
Ook u kunt wijkbudget aanvragen, via
de website www.jijmaaktdebuurt.nl of
u kunt langskomen elke woensdagochtend op wijkcentrum de Magneet
bij de wijkraad van 10.00 tot 12.00
uur.

Er is ook een aanvraag gedaan voor
een nieuwe, kleine, glijbaan op kinderboerderij De Wesseler. Die is aan
vervanging toe.

Op deze plek deze maand vindt u alvast 3 aanvragen en een aanbieding
voor een gratis kunstkerstboom.
Elk jaar kunnen bewoners van de
Wesselerbrink een gratis kunstkerstboom aanvragen. De wijkbudgettencommissie hanteert wel duidelijke regels waaraan u moet voldoen.
De kunstkerstboom moet elk jaar
worden opgezet en natuurlijk liefst zo
dat meerdere bewoners er ook van
kunnen genieten. Door het jaar heen
zorgt u dan zelf voor de opslag. Het
gezamenlijk opzetten is alvast gezellig in de donkere dagen. U kunt een
mailtje sturen aan de wijkraad info@
wesselerbrink.com of langskomen op
een woensdagochtend op de Magneet. Van 10 tot 12 uur wordt u dan
ontvangen door de wijkraad.

Sommigen onder u weten vast nog
wel van de glijbaan op de bult bij
Speeltuin Tuindorp aan de Vlierstraat. We hebben goed nieuws. Er
is een aanvraag gedaan bij de wijkbudgettencommissie om de glijbaan
terug te laten keren.
Het bedrag wat hiervoor is aangevraagd is nog niet precies bekend
maar is wel dusdanig hoog dat er
toestemming aan de bewoners moet
worden gevraagd. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken kan dat via
contact met de wijkbudgettencommissie. Volgende maand meer over
de kosten maar als u bezwaar heeft
dan kunt u contact opnemen met de
wijkbudgettencommissie via
info@wesselerbrink.com.

Bewoners van de Lintveldebrink hebben ook een aanvraag gedaan. Voor
de herinrichting van de openbare
ruimte tussen flat 2 en flat 3. Op de
bewonersbijeenkomst van 30 juni jl.
zijn 29 ideeën/wensen opgehaald.
Een werkgroep is daarmee aan de
slag gegaan en er zijn een aantal
wensen. Domijn zal daar wat voor
haar rekening nemen maar er wordt
dus ook een aanvraag ingediend bij
de wijkbudgetten. Teveel om hier te
plaatsen maar het hele plan is in te
zien elke woensdagochtend tussen
10 en 12 uur in wijkcentrum de Magneet bij de wijkraad. U kunt ook een
mail sturen naar info@wesselerbrink.
com.
Men wil graag nieuwe paden, nieuw
gras in het voetbalveld, opknappen
en beschilderen van de betonnen
buizen, borders en plantvakken, de
kleine zandbak weg en de grote herstel/verkleinen zonder speeltoestel
erin, nieuwe kleine speeltoestellen,
banken en een tafel. In de tweede
fase wil men dan nog graag een belevingstuin, grotere speeltoestellen, extra beplanting en meerdere bankjes.
De bewoners gaan zelf meehelpen
en ook een buurtactiviteit organiseren. Volgende maand meer hierover.

VANAF MAANDAG 25 OKTOBER IN ENSC

HEDE ZUID:

.nl

.nl

1x

25% KORTING
AR KEUZE
OP 1 ARTIKEL NA
, telefoonkaarten en cadeau-

Uitgezonderd: online aankopens. Max. 1 per klant. Geldig t/m
kaarten. Niet i.c.m. andere actievan deze Kraspas, alleen bij:
31-12-2021 tegen inlevering

Enschede-Zuid

HEMA Enschede-Zuid
Wesseler-Nering 40a
7544 JC Enschede
Tel. 053-4781208

1x

1x

Je ontvangt een gratis Krasp
as bij elke aankoop
bij één van de deelnemende
winkels in
Winkelcentrum Enschede Zuid.

Kijk op kraspas.nl/enschedezu
id voor de deelnemers
en overige voorwaarden.

VOORWAARDEN
• Je kunt maximaal 1 Krasp
as per keer verzilveren
• Niet inwisselbaar voor conta
nten
• Sommige artikelen zijn uitges
loten van deze actie
• Deelnemers jonger dan 16
jaar hebben
toestemming van hun ouder
s nodig
• Onder voorbehoud van druken zetfouten
• Vraag naar de overige voorw
aarden

KKRRAAS V
S VOOOORR

FANTAS
TISCHE
PRIJZE
AANBI N EN
EDINGE
N

OP=OP

Benieuwd wat er nog mee

1x

1x

1x

r te winnen valt?

KRASPAS.NL/ENSCHEDEZU

ID

Hoofdprijzen:
BEKIJK ALLE PRIJZEN & INFO OP WWW.KRASPAS.NL/ENSCHEDEZUID
KRASPASSEN WORDEN UITGEGEVEN T/M MEDIO NOVEMBER 2021 (OP=OP)

1X SCOOTER SYM FIDDLE II T.W.V. €2289,- WINKELCENTRUM ENSCHEDE ZUID

5X VISTRIO T.W.V. €25,- VISHANDEL JE MAATJE

1X PREMIUM BALLONVAART 4 PERSONEN T.W.V. €1000,- WINKELCENTRUM ENSCHEDE ZUID

1X BLOKKER HETE LUCHT FRITEUSE XXL T.W.V. €79,99 BLOKKER

1X PHILIPS 48 INCH OLED TELEVISIE T.W.V. €1599,- WINKELCENTRUM ENSCHEDE ZUID

5X CADEAUKAART T.W.V. €25,- HEMA ENSCHEDE-ZUID

1X 1 MINUUT GRATIS WINKELEN JUMBO

10X 2 VRIJKAARTEN T.W.V. €18,- MONKEY TOWN ENSCHEDE

1X 1 JAAR GRATIS PIZZA DOMINO'S

15X WAARDEBON T.W.V. €25,- BAKKER BART

Hallo

1X PHILIPS 65 INCH TELEVISIE T.W.V. €1249,- WINKELCENTRUM ENSCHEDE ZUID

5X GRATIS KNIPBEHANDELING T.W.V. €23,95 TREND HAIR

2X MODE WAARDECHEQUE T.W.V. €100,- QINN WOMENSWEAR

3X WAARDEBON T.W.V. €25,- MEDIKAMENTE DIE GRENZE

100

10X GRATIS EEN BOS BLOEMEN UITZOEKEN T.W.V. €25,- BLOEMBINDERIJ LE TOURNESOL

30X “ENSCHEDE” MONOPOLY T.W.V. €59,95 JUMBO

5X HAPPAS PLANK T.W.V. €29,95 SANDERSVERS

15X CADEAUBON T.W.V. €15,- SANDERSVERS

20X KIPPIEPAN T.W.V. €32,99 KIPPIE

1X CADEAUBON T.W.V. €25,- BIG BAZAR

1X SLAGROOMTAART (VOOR 25 PERSONEN) T.W.V. €47,75 BAKKERIJ OONK

Geldig van wo 13 oktober t/m di 9 november 2021

15X CADEAUBON T.W.V. €20,- ZUIVELHOEVE

1X CADEAUBON T.W.V. €100,- HOLLAND & BARRETT

boodschappen

15X WAARDEBON T.W.V. €20,- VISHANDEL JE MAATJE

voor

3X GRATIS 10-RITTENKAART T.W.V. €65,- MONKEY TOWN ENSCHEDE

5X CADEAUPAKKET T.W.V. €20,- ZUIVELHOEVE

1X BOURGINI CLASSIC KITCHEN CHEF RED T.W.V. €89,99 BLOKKER

1X HANDDOEKENSET T.W.V. €30,- ZEEMAN

1X STOFZUIGER SAUBER V200 T.W.V. €69,99 BLOKKER

10X PAAR HAPPY SOCKS T.W.V. €10,- TER STAL

10X VERRASSINGSPAKKET T.W.V. €20,- BAKKERIJ NOLLEN

20X WAARDEBON T.W.V. €5,- MEDIKAMENTE DIE GRENZE

10X FRUITMAND T.W.V. €25,- MEDITERRANE VERSMARKT ZUID

10X CADEAUBON T.W.V. €20,- BAKKERIJ OONK

1X WAARDEBON T.W.V. €50,- MEDIKAMENTE DIE GRENZE

10X CADEAUBON T.W.V. €20,- MEDITERRANE VERSMARKT ZUID

+ NOG VELE ANDERE PRIJZEN & DUIZENDEN GRATIS ARTIKELEN
Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

