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Aanvragen voor het wijkbudget

Zin om te dansen? Kom bij GIGI’s Crew 
Dance Group

Wens bewoners komt uit: 
dementievriendelijke 
oversteek Broekheurne-
ring klaar in december

5544

“Kom meiden, de fotograaf is er dus doe je best!” 
Gea van der Sleen moedigt de meisjes aan en 
zet de discolichten aan. De muziek begint en de 
meisjes gaan voor de spiegel klaar staan. “Oh 
nee, hier beginnen we niet!” roept een van hen 
en ze rennen naar de andere kant van de zaal. 
De muziek start opnieuw en de meiden laten en-
thousiast hun nieuwe dans zien.

Onze formule: dans+bewegen+ontspanning= 
gezond lichaam!
Het is dinsdagavond en uw redacteur is op be-
zoek bij GIGI’s Crew Dance Group. Een dans-
groep waar alle kinderen vanaf 5 jaar welkom zijn 
om lekker te dansen, te bewegen en om plezier 
te maken. 
Gea: “Wij zijn een amateurdansgroep en bestaan 
al 29 jaar. We zijn in 1992 begonnen bij Speel-
tuin Tuindorp, maar we werden al gauw te groot. 
In 1998 zijn we daarom een zelfstandige dans-
groep geworden. Op dinsdagavond geven we 
hier in het gebouw van Showband Viebergo les. 
We willen een dansgroep zijn, die voor iedereen 
toegankelijk is. Iedereen die dat wil, kan bij ons 
dansen. Uiterlijk, inkomen, geloof- en/of culturele 
achtergrond doen er niet toe. Ook leerlingen met 
een handicap/ rugzakje zijn van harte welkom. 
De enige voorwaarde is dat je wil dansen. 
Ons lesgeld is en blijft daarom laag. Mijn dochter 
Kelsey en ik doen dit vrijwillig. Zolang we de huur 
van de oefenruimte kunnen betalen en materia-
len voor optredens aan kunnen schaffen is het 
goed. Want we treden natuurlijk ook op!”  
Even later is de les afgelopen. De meiden krijgen 
iets te drinken en iets lekkers. “Dat ging goed, 
maar ik was soms te laat.” “Heb jij nog huiswerk?” 

Het is eindelijk zover! In november wordt de dementievrien-
delijke oversteek aangelegd. Van 8 t/m 26 november vin-
den de werkzaamheden aan de Broekheurne-ring plaats en 
worden de aanpassingen aan de oversteek gedaan. 

Wat gaat er gebeuren?
Om een veilige oversteek te maken, komt er een zebrapad 
op gelijke hoogte met de stoeprand, zodat rolstoelgebrui-
kers er makkelijk overheen kunnen. Het zebrapad wordt 
extra breed, zodat je elkaar makkelijk kunt passeren en er 
ook duofietsen op passen. Het verhoogde pad vormt tege-
lijkertijd een verhoging van de weg, als een soort verkeers-
drempel voor auto’s. Daarnaast worden er markeringen 
aangebracht, zodat de route vanaf De Posten naar het win-
kelcentrum herkenbaar is voor mensen met dementie. Tot 
slot wordt naast de aanpassingen aan de oversteek, ook de 
inritconstructie naar De Kiepe verbeterd. 

Wens in vervulling
Ank Braspenning van onze buurt De Posten: “We hebben 
erg uitgekeken naar dit moment. Nadat onze buurt De Pos-
ten begin dit jaar als winnaar uit de bus kwam bij de AN-
WB-campagne met de dementievriendelijke oversteek, is 
het nu eindelijk zover. Na alle inspanningen van de buurt 
(inclusief een bijdrage van de Wijkraad), de experts op het 
gebied van dementie en de betrokken partijen, wordt de 
wens tot een dementievriendelijke oversteek nu echt wer-
kelijkheid.” 

Op de website van de gemeente (www.enschede.nl/par-
keren-vervoer-bereikbaarheid/wegwerkzaamheden) kunt u 
alle werkzaamheden, de gevolgen voor het verkeer en de 
exacte planning vinden. 

Van de voorzitter

Biljart zoekt biljarters 

Beste wijkbewoners,

Zo, 2021 nadert zijn einde, weer 
een bewogen jaar met vele ups en 
downs, beperkingen en maatrege-
len. We hopen echt dat 2022, dat 
alweer voor de deur staat, ons meer 
gaat brengen  maar dan zonder be-
perkingen en regeltjes.

Bent u trouwens al bezig met uw 
voornemens voor het nieuwe jaar, 
bij deze een tip: leg de lat niet te 
hoog, maar een uitdaging moet het 
wel zijn. Wat zou u denken van om 
iets te doen voor u mede wijkbewo-
ners of in uw straat. Er is altijd wel 

iets te doen, bv eenzaamheid, vei-
ligheid, aandacht, een kleine daad 
kan soms wonderen doen.

Wij van de wijkraad Wesselerbrink 
proberen er voor u te zijn, heeft u 
een vraag of opmerking, kom eens 
op de woensdagmorgen bij ons 
langs, u vindt ons in de Magneet van 
10 tot 12 uur op woensdagmorgen

Verder wens ik u alvast een fijne 
sinterklaasavond,

Een hartelijke groet, 
Henk Siekmans, 
voorzitter wijkraad Wesselerbrink

Op de maandagmiddag is er weer plek voor biljar-
ters om gezellig te komen biljarten in wijkcentum 
de Magneet. Er wordt gespeeld tussen 13.00 en 
16.00 uur. Natuurlijk met een kopje koffie of thee 
tijdens de pauze. En met in achtneming van de 
geldende regels. Heeft u interesse of misschien 
kunt u wel lesgeven, kom dan gewoon langs of bel 
eerst even met Nazir op nummer 06 22 80 28 14.
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Nanna is haar hele lange leven al een 
plakker, alhoewel dat vroeger ‘gelikter’ 
was. Zegeltjes bedoelen we dan hè en 
alleen als ze gratis zijn, met wel in het 
achterhoofd dat gratis ook betrekke-
lijk is. Het is een soort spel, die gratis 
zegeltjes, net geen verslaving, brutaal 
erom vragen, net niet bedelen, maar 
wel zorgen dat iedereen weet dat Nan-
na zegeltjes spaart. Totdat eindelijk het 
velletje vol is en dan spat de plakbel 
uit elkaar, want het felbegeerde item 
blijkt niet leverbaar. Helaas mevrouw, 
de juich-capes waren er vanaf de derde 
week al niet meer. Of: Sorry, aan het 
bestek kan ik u niet meer helpen en 
nee, de Max Verstappen auto? Ha ha 
ha... En daar kan Nanna dus niet tegen 
hè… zo goed haar best gedaan, bood-
schapjes gekocht die ze eigenlijk niet 
nodig had om net dat laatste zegeltje 
te kunnen plakken. Plakken, plakken, 
blijven plakken en wat krijgt ze ervoor? 
Niks, niks en nog eens niks. Deze week 
krijgt het gratis zegeltje haar laatste 
kans, Grote broer zou zo graag een 
voetbal, Nanna heeft de benodigde 
zegeltjes, zelfs 2 velletjes met veel hulp 
van lieve mensen. We duimen voor 
haar…
Heeft u misschien iemand zien stuiteren 
door het winkelcentrum? Dat was vast 
Nanna, de vraag is of het met of zonder 
bal was… Gratis zegeltjes? De ballen!!

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

Keuzes

Dit stukje is eigenlijk in me opgekomen naar 
aanleiding van een stukje in de krant.
De schrijver had het erover dat hij een radio 
had met veel zenders maar dat deze altijd op 
dezelfde zender stond.
Ik herinnerde me dat we thuis een knop aan de 
muur hadden met 3 zenders. Radiodistributie. 
Mijn moeder draaide elke morgen de kop op 1, 
2 of 3 en we hadden muziek.
Dat was handig en overzichtelijk. Vanmorgen 
stond ik in de winkel voor yoghurt, magere, 
halfvolle, volle, boeren, biologische, boeren-
biologische en dan heb ik de smaakjes nog 
niet allemaal gehad.

We hebben het verduveld goed.
In Glasgow werd kortgeleden gepraat over 
ons milieu, we moeten de wereld van onze 
kinderen en kleinkinderen en alles dat daarna 
leeft redden.
Hierin hebben we geen keuze. Het moet ge-
beuren, maar de keuze is aan ons hoe we hier 
mee omgaan.
Vergroenen we onze wijk, gaan we beter met 
het afval om, tal van mogelijkheden die vol-
gens mij niet zo moeilijk zijn om te doen.
Het zijn allemaal keuzes die we maken waar 
we (ik in ieder geval) blij van worden.
Als het dan zo moet zijn dat we een beetje in 
moeten leveren omdat we de keuze van het 
voortbestaan van de wereld nemen, laten we 

daar dan niet te veel over mopperen,

Natuurlijk weet ik ook dat veel mensen niet 
veel te besteden hebben, maar zij hoeven ei-
genlijk al niet zo een keuze te maken, over-
consumeren is bij hen niet mogelijk. Dus als 
we het kunnen betalen laten we dan solidair 
zijn met de rest van de Nederlanders, rijk of 
arm en de goede keuze maken.
Ik vond het moeilijk dit te schrijven, alsof ik het 
allemaal zo goed weet. Maar dat is zeker niet 
zo. Ik ga nog heel vaak de fout in bij mijn bood-
schappen. Maar ik kies er toch voor dit met u 
te delen.  

Plien

Gewoon

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

Samen Versterken van 
Enschede door Noaberschap

‘SAMEN WINTER WARM’
Beste bewoners,
Nee, er volgt geen actie van ‘Samen Winter Warm’ vanuit SVEN, zoals vorig jaar. Toch wil 
ik onder deze noemer graag uw aandacht vragen voor: Het in verbinding blijven met de 
buurt en zorgen voor verbinding van buurtbewoners onder elkaar.
Immers ook de komende wintermaanden zal het mede door de ‘covid regels’ voor sommi-
gen moeilijk zijn, waardoor zij zich somber of nog meer eenzaam voelen.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat we samen in verbinding blijven en elkaar helpen waar 
dat kan. 
Hebt u een ‘Samen Winter Warm’ idee ?
Wilt u hier iets mee doen in uw buurt?
Hebt u hierbij ondersteuning nodig om dit te organiseren?
Kent u mensen die wel een hart onder riem kunnen gebruiken?
Laat het weten! 
Wellicht kan SVEN u hierbij wat tips geven of ondersteuning bieden.

Buurt Contact Personen
Speciaal doe ik hierbij een beroep op de Buurt Contact Personen (BCP –ers)!
De huidige Buurt Contact Personen zijn van grote waarde. Soms met een berichtje. Maar 
daar waar nodig, bieden zij letterlijk de helpende hand. Dank hiervoor!
Bent u ook bereid om als BCP-er een extra oogje in het zeil te houden in uw buurt?  
Het enige wat u hoeft te doen is uw ogen en oren open te houden en met wat u ziet of 
hoort in positieve zin iets doen. Ten behoeve van uw medemens of voor de leefbaarheid 
in de buurt.

Wijkbudgetten
Nog altijd kunt u voor een initiatief een aanvraag voor subsidie doen bij de Wijkbudgetten. 
Niet voor eten en drinken maar wel voor een heleboel andere zaken.
Kijk eens op de website van www.wesselerbrink.com. Klik door naar ‘wijkbudget’. 
De wijkraad ontvangt via “Jij maakt de buurt” jaarlijks geld van de gemeente. Vervolgens 
verdeelt de wijkraad dit over de 4 verschillende buurten. Een vaste werkgroep in de buurt 
beoordeelt uw aanvraag.
Hebt u vragen over het aanvragen van een wijkbudget, mail naar wijkbudget@wesseler-
brink.com. Of neem contact op met de wijkraad. 
De Wijkraad is ook elke woensdagochtend van 10.00 uur – 12.00 uur aanwezig in wijk-
centrum De Magneet.
Hebt u ondersteuning nodig bij het indienen van een aanvraag, dan kunt u ook contact 
met mij opnemen.
Ik hoop veel “Winter Warme’  initiatieven voorbij te zien komen.

Warme groet Bertus Siemerink

De eerste keer dat ik een verzor-
gingshuis binnenkwam, voelde het 
onwennig. Net alsof je op ziekenbe-
zoek gaat in het ziekenhuis. 

Sinds een aantal weken is de Bleek-
hof het adres waar mijn ouders wo-
nen. Nu kom ik er bijna dagelijks en 
weet al aardig de weg in het gebouw 
en de omgeving. Ook de gezichten 
van de medewerkers die iedere dag 
met raad en daad klaar staan voor 
de bewoners en familie.

Het is een wereldje op zich maar 
wel een heel interessante wereld. 
Het verzorgingshuis zit vol met ver-
halen en levenservaring althans dat 

is hoe ik het beleef. Als je denkt dat je veel weet dan moet je maar eens in 
gesprek gaan met een willekeurige bewoner. 

Het leven in het huis is ook minder hectisch, er is geen druk en geen haast. 
Eigenlijk wel lekker zo want zodra ik weer buiten sta dan gaat het leven weer 
op top snelheid. Je leert er ook leven bij het moment want de dag van mor-
gen kan zo anders zijn. 

Grootse plannen voor in de toekomst zijn er niet maar meer bewust hoe ze 
een dag gaan doorkomen. 

Wil je weten wat onthaasten is, ga eens een verzorgingshuis in en drink 
gezellig een kopje koffie mee met de bewoners. Dan begrijp je daarna mijn 
verhaal beter denk ik. 

De Stille Kracht

Voor reacties kan je mij mailen: cynthia@imagowijzer.nl

Onthaasten kan je leren

Ga snel naar www.allinnbezorger.nl en schrijf je in!

BEN OF WORD JIJ DE NIEUWE BEZORGER
 VAN DEZE KRANT?

 
MELD JE DAN NU AAN EN MAAK KANS

 OP EEN 
 
 
 
 
 
 

EEN PLAYSTATION 5 

“Oh kijk, daar is papa. Kom papa, dan laat ik de dansruimte zien!” 

Eigen dansstijl
Terwijl de meiden van de eerste groep naar huis gaan, komen de meiden van de 
tweede groep binnen. Kelsey Groote: “Ik geef deze groep les. Ik heb zelf aan het 
conservatorium dans gestudeerd en ik vind het leuk om verschillende stijlen aan 
kinderen te leren.” Gea: “We geven show- en werelddans. Eigenlijk ga ik de hele 
wereld langs en proberen we allerlei verschillende dansstijlen uit. Kelsey doet vooral 
moderne dans, jazz en hiphop.”

Dansers gezocht!
Kelsey: “We zijn heel blij dat we na alle beperkingen door de coronacrisis weer volop 
kunnen dansen.” “Zeker,” gaat Gea verder. “Maar we zijn door die coronacrisis ook 
veel leerlingen kwijtgeraakt. Dat is erg jammer, maar we geven niet op. Dus heb je 
zin in dansen? Kom eens langs. Dan kun je een keer gratis meedoen. En iedereen 
is welkom!”
Op de achtergrond danst de tweede groep vrolijk door. Stamp, shuffle, slide rechts, 
slide links en pose. “Hihi, dat ging in één keer goed!” 

GIGI’s Crew Dance Group: iedere dinsdag van 18.00-20.00 uur. Kosten: €10 per 
maand. Lesadres: Vlierstraat 97, 7544 GG Enschede. 
Bel of mail voor meer informatie of voor een gratis proefles naar Gea van der Sleen: 
053 476 29 29 / gigiscrewdancegroup@home.nl

vervolg van de - voorpagina -
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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

Op donderdag 28 oktober 2021 was er een extra 
stadsdeelcommissievergadering van Enschede Zuid 
én West. De vergadering was op verzoek van meneer 
Van Lagen van het CDA en een aantal politieke partij-
en aangevraagd om te kunnen praten over de aanhou-
dende onveilige situatie in de tunnels Haaksberger-
straat-Oude Dijk en Zuid Hollandlaan/Belgiëlaan. Met 
de donkere maanden in aantocht wil men komen tot 
een aantal mogelijke oplossingen waar de wethouders 
en de burgemeester mee aan de slag kunnen. 

Waarnemend burgemeester Bovens vertelt dat veilig-
heid voor burgers altijd op 1 staat en dat overleg dus 
nodig is. Hij woont pas sinds kort in Enschede, is wel 
gelijk bij de tunnels gaan kijken en hij heeft het dossier 
gelezen. Hij is, net als oud-burgemeester Van Veld-
huizen, er van overtuigd dat cameratoezicht hier in de 
publieke ruimte niet is toegestaan. Hij vindt wel dat er 
iets gedaan moet worden aan het gevoel van onveilig-
heid. Hij is daarom blij dat iedereen er is: wethouders 
Kampman van Zuid, wethouder Van Houdt van West, 
de projectmanager, een ambtenaar Veiligheid en het 
stadsdeelmanagement.

Inspreker van de avond
Meneer Groot Wassink is lid van de Tunnelwacht en 
bewoner van Helmerhoek. Zijn vrouw en drie kinde-
ren maken regelmatig gebruik van de fietstunnel voor 
werk, school en sport. Hij vertelt dat de tunnels ook 
belangrijke routes zijn naar bijvoorbeeld Het Rutbeek 
en Haaksbergen. Eind 2019 is de Tunnelwacht opge-
richt door een groepje vrijwilligers n.a.v. een reeks in-
cidenten. Ze signaleerden een algemeen gevoel van 
onveiligheid. Recent zijn er molotovcocktails gegooid 
in de tunnel. Ook is er zwaar vuurwerk gegooid door 
passanten bij verlaten van de tunnel zodat achterop-
komend verkeer de klap krijgt en o.a. gehoorbeschadi-
ging oploopt. De Tunnelwachters snappen de wet- en 
regelgeving over de privacy, maar hopen dat er een 
goede oplossing komt binnen de mogelijkheden van 
de wet. Ze zijn ervan overtuigd dat cameratoezicht zal 
helpen bij de preventie en bij de bewijslast mocht er 
toch wat gebeuren.

Presentatie
Team veiligheid van de gemeente heeft een presenta-
tie gemaakt voor een objectief en feitelijk beeld. Bij de 
tunnel bij de Belgiëlaan zijn sinds 2018 zeven misdrij-
ven en drie verdachte situaties/incidenten genoteerd. 
Vier straatroven, twee pogingen daartoe en een mis-
handeling. 
Bij de tunnel Oude Dijk is er 1 incident, een eindje bui-
ten de tunnel, vastgelegd bij de politie. Er is in 2019 
dan ook besloten dat cameratoezicht een te zwaar 
middel is in verhouding tot het aantal (geregistreerde) 
incidenten. 
Er zijn toen wel allerlei andere maatregelen genomen/
in gang gezet: Nieuwe (hogere) lichtmasten, kapotte 
lampen en kappen hersteld, reiniging van de tunnels, 
snoeien zicht belemmerende begroeiing, extra inzet 
handhaving, extra inzet jongerenwerk, extra inzet poli-
tie, extra inzet SA-INT security. Er is ook een verdach-
te aangehouden.
Cameratoezicht: De driehoek van burgemeester, of-
ficier van justitie en politie heeft gekeken of camera-
toezicht juridisch mag. Het antwoord is nee. Er zijn 
te weinig geregistreerde incidenten om zo’n zwaar 
middel in te zetten. Is het dan verstandig? Nee, het 
geeft schijnveiligheid, de daders zijn onherkenbaar en 
iemand moet de beelden live bekijken. Ook kan er dan 
precedentwerking optreden, zodat andere partijen ook 
camera’s willen. 
Om de bewoners tegemoet te komen en omdat de 
vorige burgemeester van innovatie en techniek hield, 
is de opdracht gegeven om samen met Stefano Stra-
migioli van de UT naar slim cameratoezicht te kijken. 
Een camerasysteem waarbij je zelf toestemming kunt 
geven om te filmen. Dit project heeft vertraging opge-
lopen doordat o.a. een tijdelijk ingehuurde projectma-
nager het heeft laten liggen. Voor februari 2022 zal de 

techniek nog niet zover zijn. Dit komt ook door het we-
reldwijde tekort aan grondstoffen. Bovendien heeft ge-
meente Enschede afgelopen april een boete gekregen 
voor wifitracking in het centrum en moest het privacy-
vraagstuk opnieuw bekeken worden. Het project ‘slim 
cameratoezicht’ kan ook nog mislukken. In Apeldoorn 
moest de politie bijvoorbeeld 23 keer per dag uitrukken 
omdat er van alles werd geregistreerd als calamiteit. 
Mocht het wel lukken dan is wel heel Nederland blij. 
Er komen wel meer BOA’s en nieuwe verlichting in de 
tunnel bij de Belgiëlaan.

Reacties raadsleden op de presentatie 
Omdat het een vergadering is van de stadsdeelcom-
missies Zuid en West mag van alle partijen één raads-
lid reageren op de presentatie. Sprekers zijn o.a.:
Meneer Van Lagen (CDA), Meneer Kel (BBE), Meneer 
Jajan (VVD) Mevrouw Futselaar (SP), Meneer Blö-
mer, (PVV), Meneer Brouwer (DPE), Meneer Versteeg 
(Groep Versteeg), Meneer De Roode (Christen Unie)
Mevrouw Visser (Enschede Anders)

Ze zijn allemaal verbaasd. “Heeft het college wel in de 
gaten hoezeer de bewoners last hebben van de situa-
tie in en om de tunnels?” Men is ook verbaasd over het 
verschil tussen de verhalen van de tunnelwacht en de 
officiële cijfers. Zoals het nu gaat, gaat het niet goed. 
Dus men is over het algemeen wel voor cameratoe-
zicht. Al begrijpen ze ook er goed moet worden geke-
ken naar de privacywet en de uitvoerbaarheid.

Reactie waarnemend burgemeester Bovens 
Het college neemt zowel de veiligheid als het gevoel 
van veiligheid zeer serieus. Meestal is er wat te doen 
aan de infrastructuur, het snoeiwerk, de verlichting en/
of het niet-alleen voelen. De landelijke discussie over 
cameratoezicht is een discussie tussen privacy en 

veiligheid. Moet je overal camera’s hangen en is dat 
dan de ultieme oplossing? Wat als het incident net een 
paar meter verderop gebeurt of er helmen en hoodies 
worden gedragen? En neemt de alertheid van mensen 
dan af? Er moeten ook constant mensen achter de ca-
mera’s zitten. Voor permanent cameratoezicht is een 
bepaalde proportionaliteit nodig. Dat gaat over aantal 
en duur. Zoals op plekken in de binnenstad waar lang-
durig incidenten zijn. Op dit moment zijn er te weinig 
incidenten zijn voor permanent cameratoezicht. Als ze 
dat toch zouden doen, komt er direct een rechtszaak 
van die de gemeente verliest. 

Verschil flexibel of mobiel cameratoezicht
De burgemeester legt het verschil uit tussen flexibel en 
mobiel cameratoezicht. De eerste is de slimme app. 
De laatste is af en toe even een camera neerzetten. Er 
zijn al systemen waarbij de camera aangaat als er ie-
mand langsfietst, maar die fietser heeft geen toestem-
ming gegeven om te worden gefilmd. En dat is nou 
juist waar de slimme app voor wordt ontwikkeld. Om 
een juridische brug te slaan tussen privacy en camera-
toezicht. Hij betreurt het dat het zo lang duurt. Hij zegt 
toe binnen twee weken meer duidelijkheid te hebben. 
Hij zegt ook toe te kijken welke extra dingen er te doen 
zijn tot de pilot met de slimme app begint, zoals extra 
BOA’s en/of extra beveiligingsbedrijven of… Hij bena-
drukt dat men altijd alle incidenten moet melden.

Reactie projectmanager veiligheid
Meneer Wesselo, projectmanager Veiligheid zegt: 
“Een innovatief traject kan ook nog mislukken. Dat is 
inherent aan innovatieve trajecten. Daarom kijkt men 
er breed naar, maar helemaal veilig is het nergens en 
wordt het ook niet.” Ook hij is erg verbaasd dat de of-
ficiële cijfers spreken van 3 meldingen in de tunnels 
in de afgelopen 4 jaar terwijl er mensen zijn die den-
ken dat er tientallen incidenten zijn geweest. Hij kijkt er 
ook van op dat de Tunnelwacht nu incidenten noemt 
die dus blijkbaar niet gemeld zijn. Zijn advies: “Mel-
den, melden, melden!! Want camera’s zijn ook niet vol-
maakt. In de binnenstad zijn wel veel camera’s, maar 
ook nog steeds veel incidenten. Dus dat is ook geen 
garantie. Maar met meer gemelde incidenten kan er 
een nieuwe afweging over cameratoezicht gemaakt 
worden.”
Meneer Stramigioli voegt toe dat het niet gaat om een 
app, maar om slimme camera’s met antennes, senso-
ren en timers die je kunt programmeren. Daarmee kun 
je de grenzen van de wet zoeken.
Meneer Wesselo: “De veiligheid moet structureel in het 
geding zijn om cameratoezicht toe te staan. En als het 
beter gaat moeten de camera’s ook weer weg.”

Tot slot
De raadsleden blijven erbij dat er cameratoezicht moet 
komen. Of dat de slimme app in ieder geval zo snel 
mogelijk in gebruik moet worden genomen. De PvdA 
en de SP vinden dat ook tenzij het wettelijk niet mag. 
“Dat is politiek voor de bühne en daar doen wij niet 
aan.” Dan stevent Enschede af op een rechtszaak 
waarna er wederom een boete volgt. Er wordt een pi-
lot voorgesteld waarin er wekelijks contact is tussen 
de Tunnelwacht en de gemeente om bij te houden wat 
er gebeurt. Meneer Wesselo: “Dat is wettelijk niet mo-
gelijk, omdat er structureel niet voldoende incidenten 
geregistreerd staan.” 
Men vraagt waarom er op andere plekken wel ca-
mera’s mogen. Meneer Wesselo legt uit dat de Van 
Lochemstraat bijvoorbeeld hoort tot het risicogebied 
van het centrum waar structureel veel overlast is. Ook 
een vergelijk met tijdelijk cameratoezicht bij Smiley 
Stroinkslanden biedt geen opening. Daar ging het om 
vernielingen aan eigendommen.
Bovens: “Het is geen wiskunde, alles moet worden af-
gewogen.”
Inspreker meneer Groot Wassink is blij met het debat. 
Hij zegt ook geschrokken te zijn van het lage aantal 
geregistreerde incidenten. Hij snapt dat er allerlei wet-
telijke kaders zijn.

Speciale stadsdeelcommissievergadering van 28 oktober jl.

Update gevaarlijke kruising Broekheur-
nerrondweg en Broekheurne-ring

Groenten op De Wesseler
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We zijn druk bezig om de kruising van 
Broekheurnerrondweg met de Broek-
heurne-ring veiliger te maken. In deze 
krant kunt u regelmatig een update le-
zen over onze vorderingen.
We zijn met een stel afgevaardigden 
uit de wijk aanwezig geweest de stads-
deelcommisie in de raadszaal. Maar we 
zijn ook in gesprek geweest met wijkre-
gisseur Cécile IJsseldijk en Jos Luten, 
stadsdeelverkeerskundige van Ensche-
de Zuid en verkeersveiligheidscoördina-
tor in Enschede. Het was een prettig en 
open gesprek. Onze ideeën werden se-
rieus genomen en zelfs nog aangevuld 
met andere goede opties. Ze benadruk-
ten ook de hoge kosten van de plannen, 
waar we samen toestemming van de 
gemeenteraad voor moeten krijgen. We 
hebben ook gesproken over de verschil-
lende korte- en langetermijnmaatrege-
len om een veilige kruising en duidelijke 
verkeersregels voor iedereen te krijgen.

Kortetermijnmaatregelen
Binnen enkele weken zullen de belijning 
en markering van de wegen opnieuw/
beter zichtbaar worden gemaakt. Er 
worden smileyborden op de Ring (bei-
de zijden) geplaatst. Daarnaast wordt 

er een geel bord met pakkende tekst 
over de verkeersregels geplaatst ter 
vervanging van het spandoek. Er volgt 
nog meer communicatie in kranten en 
andere media, met informatie over ver-
keersveiligheid op deze (en dit soort) 
kruisingen. Verder zullen ze proberen 
de begroeiing op de groenstroken kort 
te houden, zodat alles zo goed mogelijk 
zichtbaar is. 

Langtermijnmaatregelen
Om te kijken of ons doel ‘een rotonde’ nu 
haalbaar is en of een bepaald stoplicht 
(die ‘aangaat bij bediening’: wanneer er 
iemand wil oversteken), is er eerst een 
studie nodig. Deze zogenoemde varian-
tenstudie heeft enkele maanden nodig. 
De basis is een telling van auto’s en 
fietsers. Dit zal eind november, begin 
december gedaan worden. We hopen 
dat er dan wel rekening wordt gehouden 
met iets minder fietsers door de weers-
omstandigheden en de coronamaatre-
gelen die dan gelden.

Mede namens alle overstekende kinde-
ren, bedankt voor uw aandacht! 

Brenda van Hardeveld

Zoals u in de vorige Brinkpraat hebt 
kunnen lezen, zijn we bezig met graffi-
ti in de wijk. Daarvoor hebben we nog 
een aanvraag bij de wijkbudgetten ge-
daan omdat er veel aanvragen komen 
van bewoners om hun Brink ook mee te 
nemen. We bundelen alle aanvragen en 
hebben daar een aanvraag voor inge-
diend. 
Bij speeltuin Tuindorp ligt de bult waar 
vroeger een glijbaan opstond. Om hier 
een nieuwe glijbaan te plaatsen kwam 
ook een aanvraag binnen.
Voor de Corona hielden we openbare 
vergaderingen om aanvragen boven de 
5.000 euro ook door bewoners te laten 
beoordelen.
We hebben nu deze bovenste 2 aanvra-
gen waar we ook graag uw mening over 
willen horen.
De 1e aanvraag van de graffiti gaat over 
25.000 euro hier worden nog tussen de 
200 en 250 objecten beschilderd. Er zit-
ten ook een paar grote objecten tussen.
De 2e aanvraag is de glijbaan bij Tuin-
dorp. Deze komt op 19.300 euro. De 
glijbaan moet worden verankerd in de 
bodem.

Omdat we dit jaar weinig aanvragen 
voor feesten en buurtevenementen heb-
ben gehad is er geld voor deze grote uit-
gaven.
Ook hebben we een aanvraag bij de 
gemeente liggen om voor volgend jaar 
30.000 euro te mogen sparen. Voor 
een feest in het Wesselerbrinkpark, een 
speeltoestel op de kinderboerderij, en 
om de graffiti in de wijk af te maken.

Hebt u opmerkingen, ideeën mail het 
ons: secretariaat@Wesselerbrink.com

Dit jaar komt er, als de regels het toela-
ten, een huis van Sinterklaas in Winkel-
centrum Enschede Zuid. Er worden dan 

workshops gehouden en kleurplaten 
uitgedeeld. Voor meer nieuws hierover 
kunt u kijken op www.wesselerbrink.com

De verkoop die de hele zomer een groot 
succes was, is vanwege het weer ge-
stopt. Er is alleen nog boerenkool, prei 

en knolselderij. Misschien komt er nog 
een wintergroentedag in december. 
Wordt vervolgd...

Buurtfeest Nutterbrink
Op de Nutterbrink was er afgelopen 
zomer een zeer geslaagd buurtfeest. 
De bewoners hadden een aanvraag 
gedaan bij de Wijbudgetten. 

Wilt u dat ook? Kom dan op 
woensdagochtend tussen 10 
en 12 uur langs op de Mag-
neet. Of dien een aanvraag in 
via www.jijmaaktdebuurt.nl

Aanvragen voor het wijkbudget

Halloween in de Wesselerbrink

Het huis van Sinterklaas

INGEZONDEN BRIEVEN
Van Zuidbewoner Hans 
Zwiers kregen we deze 
mooie foto. Een foto van het 
werk aan de vlonder in het 
rietveld bij de Rietveldweg.
Het rietveld is aangelegd als 
retentiegebied en nu een 
prachtig stukje natuur waar 
dit jaar eenden, waterhoen-
tjes en meerkoetjes hebben 
gebroed.
De nieuwe vlonder is naar 
verwachting medio decem-
ber gereed.

Volop kerstbomen en kerstdecoraties!
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In deze nare coronatijd 
hebben veel mensen 
het moeilijk. Het ergst 
natuurlijk als het virus 
jezelf of een naaste treft. 
Maar ook emotioneel en 
financieel treft corona 
ons allemaal. Ik wil er in 
deze column 1 sector uit-
lichten. Ik hoef niemand 
te vertellen dat onder-
nemers zwaar getroffen 

zijn. Vooral kleine ondernemers en horeca kunnen het 
hoofd soms amper boven water houden.

Ondernemers in Zuid
Maar in deze tijd kunnen we elkaar ook helpen. Door 
lokaal te kopen; zo dicht mogelijk bij huis. Je kunt je 
geld maar 1 keer uitgeven. Maar aan wie geef je het? 
Online winkelen is soms heel handig. Maar waar komt 
je geld terecht? In China? Terwijl je het product dat je 
wilt misschien ook in de buurt kunt kopen.

In Zuid zitten veel winkels, ondernemers en horeca die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk er eens 
aan hoe belangrijk zij zijn voor een wijk. Hoe fijn en 
handig het is dat je in je eigen wijk kunt winkelen. En 
ook de lokale ondernemers bieden hun producten of 
diensten vaak online aan. Dus ook als je de deur niet 
uit wilt of kunt, is kopen in de buurt meestal mogelijk. 
Zo blijft het geld in de lokale economie.

Belangrijk voor de buurt
Lokale ondernemers maken het wonen in Zuid aan-
trekkelijk. En niet alleen voor het gemak. Het zijn ook 
plekken waar mensen een baan hebben. En waar de 
jeugd een bijbaantje heeft of vakantiewerk. Stel je eens 
voor dat zij zouden verdwijnen!

Ook zijn het de lokale ondernemers die de sport- en 
buurtverenigingen vaak sponsoren. Met een leuk 
bedrag, of met goederen. En wat te denken van de 
winkeliers die meedoen aan acties voor de mensen in 
de wijk die het wat minder hebben. Of zij die simpelweg 
een praatje maken met een klant die daar behoefte aan 
heeft. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage in 
het naar elkaar omkijken. En aan de leefbaarheid in de 
buurt.

Koop lokaal is voor mij niet meer dan normaal. 
Voor jullie ook?
 

Arjan Kampman
Stadsdeelwethouder Zuid

Blijf loyaal, koop lokaal!
Jenny Schonewille heeft al 20 
jaar een hechte band met haar 
wijk Stroinkslanden. Ze zet 
zich als vrijwilliger, geheel 
vanzelfsprekend, al die jaren 
al in voor haar wijk. Jenny 
geeft aan dat ze zich daarnaast 
enorm betrokken voelt bij het 
wel en wee van haar wijkvoor-
ziening Stroinkshuis. 
Jenny was destijds een van de 
voorvechters voor de komst 
van de wijkvoorziening. De 
vraag of Stroinkshuis in de 
afgelopen 7 jaar een toege-
voegde waarde heeft voor haar 
wijk is voor haar intussen wel 
duidelijk.

‘’Ik was even van plan te gaan 
verhuizen, maar zie daar toch van 
af ’’. Stroinkshuis tegenover mijn 
woning gee�  mijn namelijk best 
een veilig en prettig gevoel. Als 
ik hulp nodig heb kan ik altijd bij 
de beheerders van Stroinkshuis 
terecht. Ik ken de beheerders van 
Stroinkshuis Danielle, Birgit en 
Jogchem intussen allemaal vrij 
goed. Zij houden ook in de gaten 
of het met mij goed gaat en dat 
is een erg prettig gevoel. Ik ben 
immers ook niet meer de jongste 

en een extra oogje in het zeil is 
altijd handig.

Maar Stroinkshuis hee�  meer 
voordelen, zo schui�  ze twee keer 
per week aan bij de Eetsoos en 
is ze actief lid bij de werkgroep 
wijkbudgetten Stroinkslanden. 
De beheerders zien de rol en 
inzet van Jenny als een erg toe-
gevoegde waarde. Jenny denkt 
gevraagd en ongevraagd met 
Stroinkshuis mee, ze dur�  echt 
kritisch te zijn en houdt alles in 
de gaten. Maar het belangrijkste 
is dat Jenny tijdens de afwezig-
heid van de beheerders, hun 
taken waarneemt en de scepter 
zwaait over Stroinkshuis. Hoe bij-
zonder mooi is dat. ‘’En dat doet 
ze meer dan goed, zegt Danielle 
Kree� ’’.

Als dank hebben de beheerders 
afgelopen week de handen uit de 
mouwen gestoken en de tuin van 
Jenny een grondige winterbeurt 
gegeven. 
‘’Uiteraard was dat niet nodig 
geweest, zegt Jenny’’.  Maar het 
neemt niet weg dat het wel heel 
goed uit komt. De tuin doen is 
toch wel een beetje zwaar aan het 

worden. En zolang als ik kan blijf 
ik me inzetten voor Stroinkshuis 
en mogen ze best mijn tuin wel 
blijven doen, Onder het motto 
“voor wat hoort wat” aldus Jenny 
Schonewille. 

Trotse bewoonster van Stroinkslanden Jenny Schonewille
“Je maatschappelijk inzetten is heel gewoon’’!ad
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Stroinkshuis
Het Stroink 64, 7542 GT Enschede
Telefoon: 053 – 4757460
info@stroinkshuis.nl

Dit jaar zijn er weer vier moge-
lijkheden om mee te doen met 
de Kerstworkshop bloemschik-
ken. De workshops worden ge-
geven door Tessa en Marcel van 
Bloemenboetiek Stroinkslan-
den die je kunt vinden in winkel-
centrum Het Stroink en vinden 
plaats in Stroinkshuis. 

Er is een voorbeeld en u krijgt 
natuurlijk hulp. Dit jaar wordt 
er gewerkt met de kleuren wit 
en zilver. Er zijn kerstballen 
en lichtjes. Het kerststuk blijft 
meerdere weken goed.

De workshops worden gegeven 
op de avonden van 19.30 tot 
21.30 uur op maandagavond 
13 december, dinsdagavond 14 
december, donderdagavond 16 
december en maandagavond 
20 december. 

Geef  u snel op want vol is vol. U 
kunt bellen met de boetiek op 
nummer 053 476 1220 of  even 
langsgaan bij de boetiek.
De kosten zijn €30 p.p inclusief  
materialen. Wel moet u €15 
aanbetalen bij aanmelden.
Mochten het niet doorgaan van-
wege corona dan krijgt u na-
tuurlijk uw geld terug.

Kerstworkshop bloemschikken van Bloemenboetiek 
Stroinkslanden in Stroinkshuis

Natuurversterking gaat hand in hand met verduurzaming
Enschede Energie creëert stukken nieuwe natuur en legt zonneparken aan in buitengebied
Lokaal zoveel mogelijk écht duurzame 
energie opwekken is de kerntaak van 
Enschede Energie. De lokale energieco-
operatie werkt graag samen met inwo-
ners van Enschede aan het verduurza-
men van de energievoorziening. Op een 
manier die voor mens en dier gezond is.
Voorzitter Jeroen Jansen over de plan-
nen om een drietal zonneparken te bou-
wen in het buitengebied van Enschede: 
“Enschede loopt nogal achter als het 
over de opwek van duurzame energie 
gaat. Je ziet op steeds meer plekken 
in en rondom de stad daken vol zonne-
panelen liggen. Vaak projecten van En-
schede Energie. Zo maken we steeds 
meer gebruik van de ruimte op de da-
ken. Er moet echter nog een stevig tand-
je bijgeschakeld worden om sneller te 

verduurzamen.

Waarom zonneparken?
Medewerker Pieter van der Woude 
vervolgt: “Na gebiedsbijeenkomsten 
in 2018 die door Stawel en Enschede 
Energie werden georganiseerd, hebben 
drie landeigenaren zich gemeld om een 
zonnepark te realiseren op hun grond 
in de Zuid-Esmarke. We zijn toen een 
uitgebreid voorbereidingstraject inge-
gaan. Het eerste zonnepark wordt naar 
verwachting eind 2022 op het elektrici-
teitsnet aangesloten. Omdat we een co-
operatie zijn, kunnen leden uit de buurt 
hiervan profiteren via de postcoderoos-
regeling. Zo houden we de inkomsten 
van zo’n zonnepark in de omgeving!”

Natuurwaarden versterken
Bij elk zonnepark dat Enschede Energie 
gaat aanleggen is een landschapsplan 
gemaakt samen met STAWEL, de Stich-
ting voor Duurzame Plattelandsontwik-
keling in Enschede. Hierin staat hoe de 
coöperatie er voor zorgt dat er per saldo 
geen natuurwaarde verloren gaat maar 
er zelfs natuurwaarde gecreëerd wordt.
Gerrit Meutstege van STAWEL: “Het be-
staande landschap is het uitgangspunt 
en de schaal en perceelgrootte moet 
daarbij niet veranderen; sterker nog de 
nieuwe inrichting voegt daar natuur-
waarden aan toe. Niet alleen door extra 
aan te planten, maar ook door de gras-
stroken tussen de percelen in te zaaien 
met een bloemrijk graslandmengsel.”

Zelf bijdragen aan verduurzaming van 
de Enschedese energievoorziening?
Je kunt zelf bijdragen aan de verduur-
zaming van de energievoorziening door 
deel te nemen aan één of meerdere van 
de zonnevelden die Enschede Energie 
gaat aanleggen. Bij deelname wordt je 
lid van de coöperatie voor €10,- per jaar. 
Je legt voor deelname aan een zonne-
veld eenmalig €50,- in en ontvangt dan 
15 jaar lang elk jaar €50,-. Of zelfs €100,- 
per jaar als je stroom en/of gas afneemt 
bij OM | Nieuwe Energie. Zo spaar je ons 
klimaat en je portemonnee!

Kijk op: 
www.enschede-energie.nl/iksluitmijaan 
voor meer informatie en om deel te ne-
men.

De maand september was dé maand van 
buurtbemiddeling want landelijk bestaan we 
maar liefst 25 jaar. En dan te bedenken dat we 
in Enschede nog maar een jonkie zijn! In febru-
ari 2014 is Buurtbemiddeling Enschede gestart 
in de vorm van een pilot in stadsdeel Oost. Nu, 
7,5 jaar later, beslaat ons werkgebied heel ge-
meente Enschede. En waar we ooit gestart zijn 
met 8 bemiddelaars hebben we nu een team 
van 30 vrijwillige buurtbemiddelaars. Hoe fan-
tastisch is dat! Dus ondanks dat wij korter be-
staan is er reden genoeg om mee te feesten. 

De eerste week van september hebben we 
feest gevierd met alle verwijzers in Enschede. 
Woonconsulenten, wijkbeheerders, wijkagen-
ten, wijkcoaches, wijkregisseurs en nog veel 
meer wijkwerkers hebben we voorzien van een 
infographic met daarop informatie over Buurt-
bemiddeling. We hebben deze actie ‘lokaal 
gemaakt’ door verwijzers persoonlijk deze info-
graphic te overhandigen met een kleine attentie 
(een drolletje met de tekst “Shit happens, maar 
we helpen graag met opruimen”).

Tissues
Na deze eerste feestweek stonden de buurtbe-
middelaars centraal. We pakten groots uit want 
bemiddelaars staan bij ons op een voetstuk. 
Zonder hen bestaat Buurtbemiddeling niet. 
Maar liefst 3500 vrijwillige buurtbemiddelaars 
in heel het land, vierden feest op dinsdag 14 
september. Ook bij ons in Enschede was het 
feest. Want Enschedese buurtbemiddelaars 
houden, naast het verrichten van serieus werk, 
zeker van een feestje.
Het was een superavond. We hadden Kiki 
Schippers gevraagd of zij een lied speciaal 
voor onze buurtbemiddelaars wilde maken en 
dat heeft ze gedaan. En hoe... iedereen was 
diep ontroerd. Gelukkig hebben we aan de 
Laaressingel altijd voldoende voorraad tissues.

Socrates op sneakers
Aansluitend startte het live-programma (webi-
nar) van Elke Wiss. Ook speciaal opgezet voor 
alle bemiddelaars in Nederland. Zij heeft ons 
de kunst van het socratisch gesprekken voeren 
aangeleerd, onder de noemer van praktische 
filosofie. Hoe leerzaam en fantastisch was dat! 
En omdat wij het helemaal compleet wilden 
maken hebben onze bemiddelaars op het eind 
allemaal het boek ‘Socrates op sneakers’ ont-
vangen. 

Feest is geen feest zonder eten en drinken. Dat 
was er dus ook. We kijken terug op een fantas-
tische avond en realiseren ons dat er heel veel 
mensen in Enschede zijn die de buurt een stuk-
je prettiger willen maken. We zijn oprecht trots 
dat wij hier deel van mogen uitmaken!

Pluim voor inwoners
Maar het feest is nog niet voorbij want in sep-
tember stonden ook de inwoners van Enschede 
centraal. Op burendag ontvingen alle inwoners 
die in Enschede iets organiseren een pluim van 
Buurtbemiddeling. Wist je dat er in Enschede 
maar liefst 75 initieatieven zijn die iets moois 
doen voor de buurt? Buurtbemiddeling is heel 
blij met deze mensen want dit zijn de mensen 
die er juist toe doen. Zij zorgen ervoor dat er sa-
menhang is in de buurt, dat het prettig wonen is 
en wij overbodig zijn. Zoals wij zeggen: dit zijn 
de mensen die de slogan “goede buren, betere 
buurten’ waar maken.

Speciaal voor de coördinatoren
In de laatste week van september mochten alle 
coördinatoren van Buurtbemiddeling Nederland 
deelnemen aan een speciaal voor hen georga-
niseerde dag. Er werden workshops aangebo-
den en er waren gastsprekers. Gedragsbioloog 
Patrick van Veen leerde de coördinatoren hoe 
apen omgaan met conflicten en wat wij mensen 
hiervan kunnen leren. Specialist Vrijwilligers 
Werven Heleen van Egmond leerde ons een 
nieuwe manier van werven van bemiddelaars. 
En stembevrijder Jan Kortie ging ons bevrijden 
met een workshop stembevrijding. Kortom: 
het was een prachtige afsluiting van de feest-
maand september. Op naar het volgende jubi-
leum! 

Jolanda Borggreve

Buurtbemiddeling bestaat 25 jaar
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Wat als het even niet zo lekker loopt? 
Het begint misschien klein, met een 
voorval op het werk. Een teleurstelling. 
Daarna slaap je slecht. Chagrijnig. Emo-
tioneel en kort af. En dan praat je er-
over… Niet leuk, maar wel nuttig. Wat is 
er nu eigenlijk aan de hand? Samen met 
de jongerenwerker maak je een rondje 
door de wijk. Even een frisse neus ha-
len. Je vertelt dat je ook niet weet wat er 
is, maar dat je je zo slecht voelt. Je praat 
over vroeger, hoe je bent opgegroeid. In 
een fijn gezin, met een broertje en een 
zusje. Je vertelt over de je 
basisschooltijd. Best een 
leuke school, modern. Maar 
je bent veel gepest. En dat 
heeft veel pijn gedaan. In 
groep 8 verhuisde je naar de 
andere kant van Enschede. 
Dat was een hele opluch-
ting. Veel van de oude klas-
genoten kwam je nooit meer 
tegen. Je vertelt dat je nieuwe vrienden 
maakte waarmee je ̀ s avonds rondhing. 
Je maakte weleens verkeerde keuzes. 

Je jatte een fiets, rookte buitenshuis en 
had een grote bek – zoals je het zelf 
noemde. Je typeert jezelf als een van 
de vele jongeren in de buurt. In de stad, 
in het land. Er zijn er zoveel als jij zeg 
je. Je vindt het een standaardverhaal. 
Ik vertel je dat dat soort verhalen niet 
bestaan. Elk mens is anders, opgroei-
en in deze wereld is een hele uitdaging. 
Elk verhaal mag verteld worden, graag 
zelfs. In het delen van wat je hebt mee-
gemaakt, hoe je tegen je leven aankijkt 
en wat je dwars zit; daarin zit kracht. 

Jongerenwerkers 
zijn luisteraars. Ge-
ven tips als je dat 
prettig vindt.
Zo ook die avond tij-
dens de ronde door 
de wijk. Soms is 
woorden geven aan 
gevoel, aandacht 
krijgen en begrip 

ontvangen het enige dat nodig is.

Een jongerenwerker bij Alifa 

Column

Bel (053) 431 23 89                                 

www.indienstvanhetleven.nl

Pedro SwierPedro Swier

De deelnemers van de Zonnebloem 
afdeling Enschede Zuid hebben in 
oktober samen met een aantal vrij-
willigers de Museumfabriek bezocht. 
Sommige deelnemers kwamen zelf 
of kwamen met de vrijwilliger sa-
men en anderen werden gebracht 
en gehaald door taxi Brookhuis. Zij 
waren allen mooi op tijd, prima ge-
regeld. Na een heerlijk kopje koffie 
met krentenwegge en een warm 
welkomstpraatje werden we in twee 
groepen rondgeleid door twee en-
thousiaste medewerkers van de Mu-
seumfabriek. Een interessante plek 
om een middag door te brengen, ze-
ker de moeite waard.  Omdat er ook 
steeds weer wat nieuws te zien is 
zeker ook de moeite waard om een 
bezoek weer eens te herhalen.
We wachten nu allemaal in span-
ning de trekking van de jaarlijkse 
landelijke Zonnebloemloterij af. De 
trekking is 8 November. We zijn be-

nieuwd of er prijzen zijn gevallen in 
Enschede.  Zo ja dan zullen we dat 
zeker melden volgende maand. 
En achter de schermen zijn we druk 
bezig met de organisatie van de 
kerstbijeenkomst. Die wordt dit jaar 
extra bijzonder. Omdat ons jubileum 
vorig jaar vanwege corona namelijk 
niet door kon gaan hebben we extra 
geld ter beschikking kunnen stellen 
dus we hebben besloten dat nie-
mand wat hoeft te betalen. Een ex-
tra meevaller voor de deelnemers. 
Bent u nu nieuwsgierig naar de Zon-
nebloem afdeling Enschede Zuid, 
wilt u donateur worden of vrijwilliger 
of deelnemer, meldt u dan bij Coby 
van Os, onze secretaris. Email: 
g.a.vanos@home.nl of bel met tele-
foon 053 477 30 91.

Desire Jansen 
namens het bestuur van Zonne-
bloem afdeling Enschede Zuid

Zonnebloem Enschede Zuid bij 
De Museumfabriek 

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?

De
dankbaarheid

en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

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

deposten.nl/vacatures

Reden
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SLUIT 
JE 
NU 
AAN.
Deel mee in de winst

Maak lokale zonneprojecten
in Enschede mogelijk

Neem 100% 
groene stroom 
en/of gas af

Iedereen kan meedoen via: 

www.enschede-energie.nl/
iksluitmijaan

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.

Het is 8 november als ik langsga bij ‘t 
Helmgras. Er is inderdaad besloten dat 
de kerstbomenverkoop dit jaar weer 
niet doorgaat. 
De deelnemers in de ateliers waren/zijn, 
zoals elk jaar, heel druk met het maken 
van mooie kerstdecoraties. Helaas gaat 
de verkoop daarvan ook niet door. 
Gelukkig zijn de mooie spullen tijdloos 
en we hopen dat het volgend jaar wel 
door kan gaan. De veiligheid van de 
deelnemers staat altijd voorop. 
De tijd die overblijft omdat er geen be-
zoekers op ‘t Helmgras mogen komen 

wordt goed besteed. Er is nu genoeg tijd 
voor de verbouwing van de toonzaal, er 
worden alvast wat dingen verhuisd. De 
overkapping van de veranda is mooi 
schoongemaakt en er zijn genoeg bla-
deren die geharkt, bladgeblazen en op-
geruimd moeten worden. 
Ook zijn er winterviooltjes in bakken ge-
zet voor op tafel.

Helaas weer geen kerstbomen-
verkoop bij ‘t Helmgras

Maandag 25 oktober heeft de gemeen-
teraad ingestemd met de voorgestelde 
nieuwbouwplannen van vv. Victoria ’28. 
“Eindelijk! We dromen al jaren van een 
nieuw gebouw, van samenwerken met 
andere verenigingen en van nieuwe 
voorzieningen. Plannen zijn er genoeg, 
maar geld en toestemming laten vaak 
wat langer op zich wachten,” vertelt 
voorzitter Gerard Tenniglo enthousiast. 
“Er gaat een hele mooie multifunctio-
nele locatie komen waar we jaren mee 
voort kunnen.” 

Toekomstplannen van de gemeente
De gemeente wil graag duurzame 
sportaccommodaties voor gezonde 
en toekomstbestendige verenigingen. 
Door het aantal sportparken terug te 
brengen en de sportvelden en -accom-
modaties efficiënter te benutten, cre-
eert de gemeente een kwaliteitsimpuls. 
Door gericht te investeren in moderne 
en nieuwe sportparken ontstaat een 
aantrekkelijker sportklimaat. Dat draagt 
bij aan een toename van leden en dus 
meer inwoners die gaan sporten en be-
wegen. Met de kwaliteitsimpuls trekken 
verenigingen gezamenlijk op als sport-
aanbieder op hetzelfde sportpark.
De tweede reden is dat de gemeente-
raad besloten heeft om een structurele 
besparingsopgave van 300.000 euro 
op de jaarlijkse exploitatie van sport-
parken en -velden te realiseren. In het 
haalbaarheidsonderzoek is de haal-
baarheid onderzocht van het bouwen 
van een multifunctionele sportaccom-
modatie (MFSA) in Enschede-Zuid. 
Het haalbaarheidsonderzoek is tot 
stand gekomen in nauw overleg met de 
betrokken sportverenigingen en Spor-
taal. Alle besturen van de betrokken 
verenigingen hebben begin mei 2021 
een intentieverklaring ondertekend 
waarin zij aangeven dat hun leden ach-
ter de beoogde plannen staan. (bron: 
Haalbaarheidsonderzoek Clustering 
Sportparken)

Samenwerken
Gerard: “De gemeenteraad heeft onze 
plannen nu dus eindelijk goedgekeurd. 
We gaan nu dus met FC Aramea en 
FC Suryoye samenwerken om hier een 
mooi nieuw sportpark met multifuncti-
oneel gebouw te bouwen. Dinsdag 26 
oktober zijn we gelijk van start gegaan. 
Beter kennismaken met elkaar, eerste 
taken verdelen, werkgroepen maken 
etc. 
We gaan nu ook afspraken te maken 
over hoe we met elkaar omgaan en 
hoe we het gebouw willen verdelen. 
We gaan ook met alle gebruikers pra-
ten om te horen wat iedereen nodig 
heeft. En dan komt ook het gebouw 
zelf nog. Hoe moet het eruit zien? Wat 
is belangrijk? Wij van Victoria willen in 
ieder geval dat het een duurzaam ge-
bouw wordt. Dat het energieneutraal is 
en zelfvoorzienend. Dat er bijvoorbeeld 
aan de energie geen kosten verbonden 
zijn, omdat het gebouw de energie zelf 
opwekt.”

Planning
Een definitieve planning is er nog niet. 
Gerard: “We zijn nu aan het inventari-
seren wat alle wensen zijn. In het voor-
jaar gaan we dan met onze eisenlijst 
naar aannemers, bouwers en ontwer-
pers. We hopen dat we dan in het na-
jaar van 2022 kunnen verhuizen naar 
noodvoorzieningen, zodat in 2023 ge-
bouwd kan worden. Als alles meezit, is 
het dan in 2024 klaar. Via deze krant, 
onze website en sociale media zullen 
we jullie op de hoogte houden van alle 
vorderingen.”

Nu ook al voordelen
Het duurt dus nog even voordat de 
nieuwbouw van het sportpark klaar is. 
En verbouwen geeft ook overlast. Ge-
rard: “Maar onze leden merken nu al 
wel voordelen van de samenwerking 
met de andere voetbalverenigingen. 
Ons kunstgrasveld is bijvoorbeeld erg 
slecht van kwaliteit. Daar kunnen we 
niet meer op spelen. Dat veld kunnen 
we eigenlijk niet missen, want we heb-
ben alle ruimte nodig. Door onze sa-
menwerking kunnen we gebruik maken 
van de velden van FC Aramea, zodat 
alles gewoon door kan gaan. Dat is 
toch fantastisch!”

Nieuwbouw Sportpark 
Enschede Zuid
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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 juiste weg naar je rijbewijs 

 www.josheskamp.nl    06 57676394    

Enschede – Senioren, beroepschauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige au-
tomobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs of Taxipas moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 2 tot 4 keer per maand terecht bij de Rijbewijskeu-
ringsArts.nl in Wijkcentrum de Magneet en Kantorencentrum Schuttersveld 
in Enschede. Voor een afspraak kan worden gebeld naar het landelijke num-
mer: 085-0180 800 of kunt u online boeken via www.rijbewijskeuringsarts.nl. 

Leden van de lokale thuiszorgorganisaties en/of CNV/FNV/ouderenbonden 
betalen €45,00 voor 75+ B/E niet leden betalen €52,50.
Tot 75+ (A/B/BE/C/CE/D/DE, Taxipas, Medibus en Touringcar: €60,00. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Liever pinnen dan contant.

Laagste Prijsgarantie! 
Bij RijbewijskeuringsArts.nl

Iedere vrijdagochtend is er bij vv. Vi-
ctoria ’28 een Repaircafé. Heeft u een 
huishoudelijk apparaat dat het niet meer 
doet? Moet een broek worden ingekort? 

Wij kunnen u helpen!

Repaircafé Helmerhoek is elke vrijdag-
ochtend open van 10.00-12.00u. Er zijn 
vrijwilligers aanwezig die kunnen helpen 
bij bijvoorbeeld kledingherstel of om 

kleine huishoudelijke apparaten te re-
pareren. Iedereen is welkom. Reparatie 
is bij ons vaak gratis. Als er materialen 
moeten worden aangeschaft voor de re-
paratie, wordt dat eerst met u overlegd. 

Wij hebben u nodig!

Linda Ludwig, Noaberschap Helmer-
hoek: “We hebben de laatste tijd te 
weinig vrijwilligers om iedereen goed te 

kunnen helpen. Door de coronacrisis zijn 
er ook mensen afgehaakt. Daar hebben 
we uiteraard begrip voor, maar we willen 
toch mensen blijven helpen. Dus heeft u 
op vrijdagochtend een paar uurtjes tijd? 
Bent u handig met stekkers, schroeven, 
computers, of…? Kom eens langs! Dan 
gaan we samen aan de slag. Want wat 
is er leuker dan samen iets betekenen 
voor de wijk en ook nog eens duurzaam 
bezig te zijn?”

Repaircafé Helmerhoek: vv. Victoria ’28, 
Geessinkweg 282 Enschede.

Voor meer informatie of voor vragen 
kunt u mailen naar: noaberschaphel-
merhoek2018@gmail.com. 
U mag ook bellen naar 06 18 204 106 
tussen 10.00-12.00 uur op maandag, 
woensdag en vrijdag.

De Enschedese Hockey Vereniging 
begint dit najaar op woensdagen met 
Oldstars walking hockey. Walking hoc-
key is gewoon hockey maar dan zonder 
rennen en moeilijke trainingen, zodat 
het voor iedereen geschikt is. Daar-
door is walking hockey geschikt voor 
oud-hockeyers die blessuregevoelig zijn 
of minder hard lopen, maar ook voor 
geïnteresseerden met weinig of geen 
hockeyervaring. Martijn Wildeboer, be-
stuurslid EHV: “Geweldig dat OldStars 
Walking Hockey ook op onze vereniging 
gaat plaatsvinden. Als club zijn we con-
tinu aan het kijken welke activiteiten we 
voor welke doelgroepen kunnen introdu-
ceren. Walking Hockey is dan ook een 
zeer welkome aanvulling op ons aan-
bod.” 

Oldstars walking hockey
Met OldStars walking hockey biedt het 
Ouderenfonds, in samenwerking met 
de Nederlandse Hockey Club De Zes-
tigplussers, een aangepaste spelvorm 
aan voor hockey op latere leeftijd. De 
beweegvormen zijn aangepast op de 
55-plusser en naast bewegen staat het 
ontmoeten en sociaal contact centraal.
Een training bestaat uit een warming up 
en verschillende beweegvormen aan-
gepast op 55-plussers. Op deze manier 
hockey je én werk je tegelijkertijd aan 
een betere coördinatie en motoriek. De 
trainingen worden gegeven door pro-
fessionele trainers aan de hand van het 
Athletic Skills Model (ASM).

Kennismaking OldStars walking 
hockey
Om de start van het walking hockey 
extra speciaal te maken organiseert de 
EHV Enschede in samenwerking met 
Bovelander clinics een clinic om alle 
geïnteresseerden kennis te laten ma-
ken met deze nieuwe vorm van hockey. 
De clinic is op de velden van EHV En-
schede. Deelname is gratis. Makkelijke 
kleding voldoet, sportschoenen zijn aan 
te bevelen. Bitje of scheenbeschermers 

zijn bij deze variant van hockey niet no-
dig. Aanmelden voor de clinic kan via 
martijn.wildeboer@ehv-enschede.nl.    

OldStars voor alle ouderen 
OldStars is er voor alle ouderen die zelf 
willen en kunnen bewegen in sport, bij 
de sportvereniging en in de maatschap-
pij. Hierbij wordt sport ingezet als middel 
om ouderen op een laagdrempelige ma-
nier te laten bewegen, samen te laten 
komen, mee te laten doen en beteke-
nisvol te laten zijn binnen de vereniging 
of de wijk. Bij OldStars kunnen ouderen 
laagdrempelig bewegen, meedoen, ont-
moeten en eigen regie behouden door 
actief te zijn als begeleider, trainer, spel-
begeleider en/of vrijwilliger. Het Nati-
onaal Ouderenfonds neemt hiermee, 
samen met partners Menzis, VWS, 
RCOAK, Zabawas en Stichting Sluyter-
man van Loo, de volgende stap in de 
ontwikkeling van de ouderenvriendelijke 
sportomgeving. 

Voor meer informatie of om u aan te 
melden, kunt u contact opnemen met: 
bestuurslid EHV Martijn Wildeboer: 
martijn.wildeboer@ehv-enschede.nl

Wat is het fijn om samen in “je eigen 
achtertuin” te genieten van buiten 
zijn. Groen Verbindt Enschede ging 
weer op pad met bewoners van Erve 
Leppink.

De zon scheen vanmorgen lichtjes 
door het herfst wolkendek en dan 
ziet de wereld er extra mooi uit. Is 
dit nu een blad van een beuk of een 
eik? Kijk daar, dat is een notenboom. 
Zie je daar dat mooie roodborstje? 
Oh, kijk eens naar boven, de vogels 
trekken weer naar het zuiden, dat 
doen ze om te overwinteren. Blijven 
ooievaars wel in Nederland? En rei-
gers? Oh, en hier, de koeien met een 

bruine band om de buik heten La-
kenvelders, ze staan er weer goed 
bij vandaag. Wat is het land nu kaal 
zonder mais en zijn die sloten er al-
tijd al of zijn die hier gemaakt?

Wat kun je veel te weten komen tij-
dens een uurtje genieten buiten... 

De wind door je haren en een lekke-
re frisse neus, een fijn gesprekje en 
een dikke glimlach. Allemaal gratis 
en voor niks.
En vandaag een extraatje. Een 
mooie demonstratie van Gert (de 
boer van de kinderboerderij) van het 
voeren van de schapen. We hebben 

ervan genoten samen!

We sluiten de ochtend af met een 
kopje koffie, een vers gebakken cup-
cake, gemaakt door Roelien van JP 
v.d. Bent, en een dikke glimlach.
We zijn blij dat de mensen van IVN 
Enschede (Instituut voor Natuur) 
ons iedere veertien dagen weer met 
liefde bijstaan bij deze waardevolle 
uurtjes. 
Een mooi voorbeeld van hoe de na-
tuur ons allen samenbindt!

Voor meer Info kijk op:  
www.groen-verbindt.nl of mail met  
secretariaat@groen-verbindt.nl

Repaircafé Helmerhoek zoek handige handjes

OldStars walking hockey nu ook 
in Enschede

Wandelen in de herfstzon!

Bij de WeL Erve ’t Leppink kunt u de 
komende weken terecht voor allerlei 
leuke, mooie, originele en zelfgemaakte 
kerstproducten. Annet Geerdink, bege-
leider bij JP van den Bent: “We wilden 
een echte kerstmarkt organiseren, maar 
door de aangescherpte coronamaat-
regelen kon dat niet doorgaan. Maar 
onze cliënten zijn wel al maanden bezig 
geweest om mooie producten voor de 
kerstmarkt te maken. Daarom doen we 
net als vorig jaar een kerstverkoop.”

De WeL Erve ’t Leppink biedt dagbe-
steding waarbij de cliënten Werken en 
Leren. Ze werken in het groen en met 
dieren. Maar ze leren bijvoorbeeld ook 
houtbewerken, mozaïeken en schilde-
ren. Uw redacteur mag alvast een kijkje 
nemen en ziet al allerlei verschillende 
producten: kerstengeltjes aan een slin-
ger, houten huisjes met een kandelaar 
als schoorsteen en houten serveerplan-
ken. Annet: “Tegenwoordig zijn die hou-
ten planken heel erg in. We hebben nu 
een machine waarmee de cliënten let-
ters in de planken kunnen frezen, zodat 
ze nog mooier worden.”

Esmay is in een kamer naast de winkel 
bezig om een kerststuk te maken. Ze 
laat trots het kerststuk met vier houten 
kaarsen zien. “Kijk dat heb ik ermee ge-
daan.” De kaarsen staan op een houten 
plank, die Esmay heeft versierd met 
mos, dennenappels, glitters en sneeuw. 
“De kaarsen heb ik gemaakt,” vertelt 
Jimmy. “Ik leer hier van alles. Nu doe ik 
hout. Het schuren was best lastig met 
die hoekjes, maar nu heb ik de tech-
niek.” Echt teamwork dus. 

Nieuwe winkel
In de boerderij van de WeL is een klei-
ne winkel ingericht. Vorig jaar werden 
daar via het raam spullen verkocht. An-
net: “Dit jaar pakken we het iets groter 
aan. We verplaatsen de winkel naar een 
grotere kamer met een erker. In de er-
ker (rechts naast de voordeur) maken 
we een mooie etalage met alle spul-
len. Mensen kunnen dus veilig door het 
raam van de erker de spullen bekijken. 
Als ze iets willen kopen, kunnen ze bin-
nenkomen in de winkel. Daar kunnen 
we voldoende afstand houden. Zo kun-
nen we toch onze mooie zelfgemaakte 
(kerst)artikelen verkopen.”                                                                                             

Kerstverkoop Erve Leppink: kom langs 
bij de winkel van de WeL aan de Gees-
sinkbraakweg 25. De winkel is open op 
maandag t/m vrijdag van 10.00-15.00 
uur. In de winkel kan alleen met con-
tant geld worden betaald. Liever een af-
spraak maken of meer informatie? Dan 
kunt u mailen naar erveleppinkwel@jp-
vandenbent.nl.

Kerstverkoop bij Erve Leppink
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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

KOM WONEN IN LIVIO LOCATIE 
DE BROEKHEURNERSTEDE

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

Wonen in een 
vertrouwde omgeving

24/7 zorg dichtbij

Het Lang 78 - 7544 XC Enschede - Telefoon: 053-4783833 - E-mail: e.rouwenhorst@consentscholen.nl - www.dezuidsprong.nl

K p a g i n anderi
Alles-in-één-school De Zuidsprong

Kinderboekenweek op Alles-in-één-school De Zuidsprong
Thema Kinderboekenweek

De musical ‘De verjaardag van 
oom Kees” door en van groep 6

Groep 4

Ontstaan van de 
zwerfboekenkast

Hallo allemaal,
 
Mijn naam is Lisa Hendriks en ik zit 
in mijn laatste jaar van de PABO aan 
Saxion Hogeschool Enschede. Voor 
een schoolopdracht heb ik een Kin-
derzwerfboekenStation opgezet. Met 
behulp van de directrice van Ai1S de 
Zuidsprong, Ellen Rouwenhorst, is 
dit gelukt op Alles-in-één-school De 
Zuidsprong.  
In de boekenkast zitten Kinderzwerf-
boeken, deze boeken mag je gratis 
meenemen! 

Deze boeken zijn gegeven door inwoners van Twente en door Kinder-
zwerfboek.nl. Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, 
laat je het weer verder zwerven door hem in een ander ZwerfboekStati-
on terug te zetten. Je mag het boek ook altijd terug brengen in ons Kin-
derzwerfboekenStation. Op www.kinderzwerfboek.nl kun je zien waar 
nog meer KinderzwerfboekenStations zijn.
Alle boeken zijn voorzien van een sticker, aan die sticker kun je zien dat 
het een Kinderzwerfboek is. 
Heb je thuis boeken die al uitgelezen zijn? 

Neem ze mee! 
Op school kun je een sticker krijgen voor 
jouw boek bij juf Kim, juf Cindy en/of  juf 
Margaret.
Zo zorgen we er samen voor dat de boe-
kenkast gevuld blijft. Veel leesplezier!
  
Als je op youtu.be/9xKoC8k058w kijkt, 
kom je bij het filmpje van Lisa Hendriks 
met de uitleg over de zwerfboekenkast  

Opening zwerfboekenkast
Vanmorgen op vrijdag 15 oktober hebben 
wij de zwerfboekenkast geopend. Deniz 
Dönmez PvdA raadslid, was via beeldbel-
len aanwezig. Hij heeft de kinderen toege-
sproken. Uit elke klas mochten 3 kinderen 
een boek in de kast leggen en ook een 
boek kiezen om mee te nemen naar huis. 
Deniz Dönmez komt binnenkort op be-
zoek met de Wethouder Arjan Kampman. 
Zij nemen dan speciaal boeken mee als 
schenking voor onze zwerfboekenkast. 

Groep 6 heeft in de kinderboeken-
week een musical opgevoerd: “De 
verjaardag van oom Kees”.
In de musical kwamen veel beroe-
pen voor: bakker, slager, postbo-
de, eigenaar van een feestwinkel.
Het was een groot succes. De kin-
deren zongen veel leuke liedjes 
en speelden toneel.
Het verhaal gaat over oom Kees 
die een weekje alleen thuis is, 
zijn vrouw en kinderen gaan een 
weekje op vakantie.
Vriend Harry heeft een leuk idee: 
tegen iedereen zeggen dat je jarig 
bent, zodat je veel cadeaus krijgt.
Oom kees koopt per ongeluk eerst 
allemaal dure spullen. ‘s Avonds 
krijgt hij veel cadeaus.

Op het moment dat hij een feest geeft, komen zijn vrouw en de kinde-
ren thuis. Oei, hij voelt zich betrapt.
Maar gelukkig loopt het allemaal goed af.

Elisa: 
Ik wil als mijn moeder een 
kunstenaar zijn. Ze maakt van 
alles. Ze kan heel goed schil-
derijen en beelden maken. Ik 
kan heel goed tekenen. Ik vind 
het zo leuk. Ik wil altijd buiten 
kijken en tekenen. Mijn moe-
der gaat altijd de achtergrond 
schilderen en dan een meisje 
tekenen. Dat wil ik ook.     
 

Jess-Lynn:
Ik heb een tekening gemaakt 
van een kapster. Omdat ik ge-
woon leuk vind om de haren te 
doen. Omdat je veel geld kan 
verdienen en haren mooi te 
maken.

Riahin:
Ik wil later een dierenwerker wor-
den bij de dierentuin. Ik vind het 
leuk om eten te geven. Maar ik 
ga niet elke dag de vissen eten 
geven. Ik maak de hokken en de 
dieren schoon. Ik wil ze heel erg 
graag aaien.
 

Francis:
Ik ben Francis. Ik heb een politie 
tekening gemaakt, want ik wou 
graag een politie worden. Dieven 
vangen en mensen gelukkig ma-
ken. Ik wil gewoon met de auto 
achtervolging doen.

In het kader van Kinderboekenweek 2021 met als thema ‘Worden wat je wil’ hebben de kinderen gete-
kend. We hebben eerst in de groep hierover gepraat. Het was prachtig om te horen dat de kinderen nu 
al weten welk beroep ze later willen gaan uitoefenen. Ook waren er een aantal die het nog niet helemaal 
weten. Hieronder lees je de verhalen van de kinderen.

Dit jaar was het thema van de 
Kinderboekenweek ‘Worden 
wat je wil?‘. Samen hebben we 
de kinderboekenweek geopend 
in de hal. Na de openingsdans, 
waren er drie gemaskerde voor-
lezers. 
De kinderen vonden het prach-
tig, want welke juf of meneer 
was nu aan het voorlezen? 
De gehele periode waren er 

leuke leesactiviteiten in en buiten de klas. 
Dit schooljaar hebben we ook weer veel nieuwe boeken 
aangeschaft voor onze eigen bibliotheek in school. En we 
zijn trots op onze zwerfboekenkast. Deze kast is er voor 
alle kinderen in onze wijk. 
We hebben de Kinderboekenweek afgesloten met de mu-
sical “De verjaardag van oom Kees” van en door groep 6. 
In de musical kwamen er ook veel beroepen voor.  
We vinden het erg knap van groep 6, dat zij in het begin 
van het schooljaar een musical hebben geoefend. Ze heb-
ben veel teksten moeten lezen en onthouden. 

Groep 6 heeft voor de gehele school opgetreden. En ook 
hebben ze in de avond opgetreden voor hun ouder(s), 
broer(s) en/of zusje(s).
Natuurlijk vinden we lezen niet alléén belangrijk tijdens 
de Kinderboekenweek. Lezen is altijd heel belangrijk voor 
kinderen. Door alles wat ze (leren te ) te lezen begrijpen ze 
de wereld om hen heen steeds beter. En het al begint met 
voorlezen, thuis en/of op school. Het is goed als kinderen 
worden voorgelezen en de kans krijgen om zelf te veel te 
lezen. Het stimuleert de leesmotivatie, het heeft invloed op 
het leesbegrip en vergroot de woordenschat. 

Wij lezen graag samen op De Zuidsprong...
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De HSE 42 
ELEKTRISCHE 
HEGGENSCHAAR

van € 129,-
Nu voor
€ 99,-

van € 339,-
Nu voor
€ 299,-

De BG 56
PRAKTISCHE BENZINE 

BLADBLAZER

De RMI 422 
ROBOTMAAIER

VOLAUTOMATISCH

van € 1.099,- 
Nu voor
€ 999,-

De RE 130
PLUS 
135 BAR

van € 529,- 
Nu voor
€ 449,-
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SNOEILENGTE 45 CM

KRACHTIGE 
HOGEDRUKREINIGER 
MET SLANGHASPEL

INCLUSIEF 

DE RA 110
VLAKREINIGER

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

Bogelskamphoek 59 Enschede
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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

Ik probeerde antwoord te geven op alle vragen die hij had
en geloof me maar, dat waren er heel wat!

Waarom wonen jullie zo dicht op elkaar, Riet
in rijen van die grote blokken, net of je dubbelziet.
Is dat een rare vraag, hoe noemen jullie dat,
heet dat nou wonen in de ‘Grote Stad’ ?

Die vraag IEKUS is helemaal niet zo gek
net als jullie wil ieder mens graag een eigen plek.
Gelukkig wonen wij een beetje aan de rand
met wat meer ruimte, zelfs een eigen stukje land.
Een tuin met terras, een beetje groen en bomen
want midden in de stad zou ik niet kunnen wonen.
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: info@wijkkranten.nl
o.v.v. straat en huisnummer

Aanleveren kopij volgende krant:  
Uiterlijk woensdag 1 december 2021

De volgende krant verschijnt op:  
woensdag 15 december 2021

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

Bingo bij Speeltuin Tuindorp-Wesselerbrink

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Zondag 12 december 2021 is er weer een 
gezellige bingo bij Speeltuin Tuindorp-Wes-
selerbrink.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en we be-
ginnen om 19.45 uur. Kaarten kosten € 2,50 
per stuk. Boekjes zijn te koop vanaf € 2,- per 
stuk. 
Het eerste kopje koffie of thee is gratis! 

Meer weten? Kijk op onze Facebookpagina 
voor meer informatie. Daar vindt u ook up-
dates i.v.m. eventuele nieuwe coronamaat-
regelen. 

Elke bezoeker vanaf 18 jaar of ouder die het speeltuingebouw betreedt moet een 
geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen.

De ouders van Silvia Ten-
ten-Bruinsma kennen elkaar al bijna 
hun hele leven. Ze hebben elkaar op 

de lagere school ontmoet. Sinds vo-
rig jaar april wonen ze in De Loren-
borch. Middenin de coronatijd zijn 
ze daar komen wonen. Eerst was 
er natuurlijk weinig contact, maar nu 
maken ze graag gebruik van de faci-
liteiten van zorgcentrum de Posten. 
Regelmatig gaan ze lekker eten bij 
het restaurant en gaan ze naar de 
fitness. Op 17 oktober waren ze 60 
jaar getrouwd. Het was een mooie 
feestelijke dag!
Het appartement was mooi versierd.
Heel hartelijk gefeliciteerd!

Donderdag 14 oktober 2021 was de eerste ‘Mazars Community Day’. In to-
taal hebben 380 medewerkers van 9 vestigingen van Mazars in Nederland bij 
meer dan 30 activiteiten door het hele land vrijwilligerswerk gedaan. 
Jan Joosten, voorzitter Present Enschede: “Mazars heeft contact gezocht 
met Stichting Present om projecten te vinden waar ze vrijwilligers voor een 
dag konden gebruiken. Uiteindelijk hebben via Stichting Present 66 mede-
werkers van Mazars zich op 11 verschillende plekken in Enschede ingezet. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt voor bedrijven steeds be-
langrijker. Wij bieden bedrijven daarom graag de mogelijkheid om via ons 
als vrijwilligers aan de slag te gaan, bijvoorbeeld als teambuildingactiviteit. 
Van te voren maken we afspraken over de werkzaamheden, de benodigde 
materialen en de catering. Stichting Present zorgt namelijk voor een volledig 
ontzorgde dag voor alle betrokkenen.’’

De medewerkers van Mazars gingen op 14 oktober ook bij speeltuin Tuin-
dorp-Wesslerbrink aan de slag. Daar hebben ze samen de schuur geschuurd 
en gebeitst. 
Jan Hoven, beheerder Speeltuin Tuindorp: “We zijn heel dankbaar voor de 
hulp.” 

Mazars is Present @ Speeltuin 
Tuindorp-Wesselerbrink

Diamanten huwelijk op de Posten

Activiteiten Speeltuin Tuindorp
Maandag    9.00-11.30 Schilderclub Passe Partout
  19.00-20.00 Yoga
  20.30-23.00 Inner Circle spiritueel

Dinsdag    9.00-11.30 Schilderclub Passe Partout

  14.30-16.00 Meidenmiddag Alifa

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

Donderdag   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,-

 



chocolade-
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heerlijk
romige
halfvolle
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 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

wcenschedezuid.nl

Volg ons op

Gratis parkeren, altijd plek genoeg!

Decembershoppen 
in Winkelcentrum 

Enschede Zuid
Houd onze socials in de gaten  

voor de leuke evenementen die nog 
komen gaan.

 

 ALTIJD GRATIS PARKEREN

 MEER DAN 60 WINKELS

 DONDERDAG MARKTDAG T/M 13.00


