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Column Gewoon Plien

Een zakcentje verdienen door zwerfafval op te ruimen

Heropening Zwerfboekenkast bij 
Ai1S De Zuidsprong

5533
Heeft u ze al gezien in het Wesselerbrinkpark? Kinderen met grijptangen, vuilniszak-
ken en een grote ton? Sinds half september gaan de kinderen van Thuis@ Victoria 
’28 namelijk twee keer per week de straat op om zwerfafval op te ruimen. 

Afvalproject
Ontmoetingsclustermanager Martijn Koop heeft samen met Joske Pothof, coördina-
tor Jeugd van de gemeente Enschede een plan bedacht om in de wijk een afvalpro-
ject te doen. “Ik begeleid dit afvalproject, heb het projectplan uitgewerkt en ga samen 
met de kinderen de straat op,” vertelt Stan van de Wetering enthousiast. Stan is der-
dejaars student Social Work en loopt 
stage bij Thuis@. “Het gaat er bij dit 
project om dat de kinderen zorg leren 
hebben voor hun omgeving. Daarom 
gaan de kinderen twee keer week in 
de wijk zwerfafval opruimen.”
Het afval opruimen is nu één van de 
vaste activiteiten op maandag en 
woensdag. Bij de start mochten de 
kinderen zelf kiezen of ze mee wil-
den doen. Maar eenmaal ja betekent 
wel iedere week meedoen. Niet af en 
toe. Stan: “In het begin waren ze al-
lemaal erg enthousiast. Na een paar 
weken werd dat wat minder. Daar-
om verdelen we nu de groep in twee 
groepjes en doen we een wedstrijdje 
wie het meeste afval opruimt. Daar-
door zijn ze nu weer fanatieker.”
Joske Pothof: “Ik vind het een erg 
leuk project. We hebben het vorig 
jaar ook gedaan. Het is goed voor de 
wijk, goed voor het milieu en goed 
voor de kinderen. Een win-win situ-
atie dus. Tijdens de stadsdeelcom-
missievergadering in november is dit 
project ook benoemd. Mensen mer-
ken effecten en vinden het leuk om de kinderen bezig te zien. Als gemeente hebben 
we een subsidie voor een aantal maanden gegeven. Binnenkort gaan we evalueren. 
Misschien gaan we de rest van het schooljaar door? Misschien zijn er andere spon-
soren of bedrijven die willen ondersteunen? Of… Ik heb zelf natuurlijk ook een keer 
meegelopen. Dat was erg leuk. En complimenten voor Stan dat hij de kinderen zo 
goed begeleidt.”

Wij doen dit voor de natuur, voor de aarde, want de aarde gaat nu slecht
Ook vandaag hebben de kinderen opgeruimd in het park. Als ze terugkomen, vertel-
len ze enthousiast hoe het is gegaan. “We doen het wel met handschoenen, niet met 
de blote hand,” vertelt Quinten terwijl hij een vies gezicht trekt. “Ik vind het wel leuk, 
of nou ligt eraan... De wedstrijdjes zijn wel leuk. Vandaag heb ik met mijn groepje 
voor het eerst gewonnen. Ik heb een keer een onderbroek gevonden. Die hing in een 
boom! Oh en een halve kapotte scooter.” “Die hebben we niet meegenomen, maar 
de troep eromheen wel,” vult Stan aan. “Ja, want dat zou de zak niet houden,” zegt 
Quinten lachend. 

“Ik vind het leuk om te doen, want de 
aarde is verkouden” vertelt Sem. Te-
gen Quinten “Jullie hebben vandaag 
gewonnen hè? Ik heb nog nooit ge-
wonnen. Ik heb wel een keer onder 
het zand een hele dikke fles met 
drinken erin gevonden.” “Ja,” zegt 
Jessey boos “Wees goed voor het 
milieu.” 
 
Bewustwording
Het project gaat om bewust omgaan 
met en zorgen voor je leefomgeving 
en bewust omgaan met geld. De kin-
deren krijgen namelijk voor hun werk 
een zakcentje. Stan: “De kinderen 
kiezen een spaardoel. Hoeveel ze 
verdienen, hangt van hun leeftijd af. 
Net als ‘in het echt’. Wij bewaren het 
geld. Als een kind het spaardoel be-
reikt heeft, kopen wij het gewenste 
product. De meeste kinderen zullen 
wel correct omgaan met geld, maar 
je weet het maar nooit, daarom ge-
ven we ze geen contant geld mee.” 
Jessey en Quinten hebben allebei 
al aardig gespaard om hun spaar-

doel te bereiken. Jessey: “Ik spaar voor een skateboard. Dat kost €28 en ik heb nu 
€10,55. Dus ik moet nog even. Quinten heeft zijn spaardoel al wel bereikt. “Ik heb 
gespaard voor een straatvoetbal-bal van Touzani. Die krijg ik nu bijna.”
Quinten heeft tot slot nog voor iedereen een geldtip: “Zorg dat je zelf je plastic flesjes 
opruimt, anders is het geld voor ons!”

Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,

Ja lieve mensen 2021 zit er bijna op, dan maken we 
de stap naar 2022. Het is maar weer spannend wat het 
nieuwe  jaar ons weer brengt. Ook volgend jaar hopen 
we dat we weer meer vrijheid krijgen en zo weer alles te  
kunnen doen wat op het programma staat...

De wijkraad Wesselerbrink zal er zeker voor u zijn en 
we hopen samen u vele leuke dingen te kunnen organi-
seren. Aanvragen voor een activiteit kan natuurlijk altijd, 
dat gaat ook in 2022 gewoon door.

Wij wensen een ieder een gezond en een goed 2022, 
ook in deze kwetsbare tijd.

Denk positief, dat scheelt al een slok op de borrel.

groet, Henk Siekmans, 
voorzitter wijkraad Wesselerbrink

Op woensdag 1 december is de Zwerf-
boekenkast bij Alles-in-een-school De 
Zuidsprong heropend door wethouder 
Arjan Kampman en PvdA-raadslid Deniz 
Dönmez. In oktober tijdens de opening 
konden Deniz en Arjan Kampman er na-
melijk niet live bij zijn. Deniz Dönmez las 
een stukje voor en de wethouder vertel-
de hoe belangrijk en mooi hij lezen vindt. 
Zij zetten zich beiden in om de laagge-
letterdheid in Enschede te verminderen. 
De wethouder en het raadslid hadden 
ook boeken voor de Zwerfboekenkast 
meegenomen. Die hebben ze samen 
met de kinderen bestickerd. Daarna 
hebben we buiten nogmaals officieel de 

Zwerfboekenkast geopend. En zijn de 
nieuwe boeken er in gelegd. 
Enkele kinderen van de Zuidsprong heb-
ben de taak gekregen om voor de Zwerf-
boekenkast te zorgen. Ze zullen de kast 
bijvoorbeeld vullen, boeken bestickeren 
of boeken voorlezen, waardoor ze sa-
men plezier hebben.  

De zwerfboekenkast
Juf Lisa Hendriks, vierdejaars PA-
BO-student aan de Saxion Hogeschool 
in Enschede, moest een schoolopdracht 
doen en kwam op het idee van een 
Zwerfboekenkast. Om haar opdracht uit 
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De middag was ontzettend gezellig. Het 
begon vanaf 13.00 uur en vanaf dat tijd-
stip kwamen er al direct mensen aanlo-
pen. Ook is er een aantal bewoners van 
de flat naast ons (Het Weustink) komen 
aanschuiven omdat het er zo gezellig uit 
zag.
Al met al zijn er een stuk of 30 mensen 
langs geweest en iedereen bleef de hele 
middag zitten tot bijna 17.00 uur.
Het was ontzettend leuk om onze buren 
beter te leren kennen en contacten te 
leggen onderling. Het was zelfs zo ge-
zellig dat we hebben besloten om rond 
de kerstdagen weer wat te organiseren 
voor ons flat. Volgend jaar willen we een 
buurtpicknick organiseren voor alle 3 de 
flats. Er is ruimte genoeg op het gras en 
van wat we hebben ervaren op onze bu-
rendag, is er veel belangstelling voor.

Ik heb een ideeënbus gemaakt voor de 
picknick waar mensen ideeën konden 
delen of dingen die ze graag anders 
zouden zien in de flat. Er zijn een paar 
briefjes ingeleverd die ik met een paar 

buren ga bespreken volgende week.
We hadden de wijkagente, wijkcoach en 
beheerder ook uitgenodigd. De beheer-
der is langsgekomen, de anderen waren 
verhinderd. Mensen vonden het prettig 
om hem te zien en te leren kennen. Nu 
kennen ze het gezicht van degene waar 
ze naar toe moeten wanneer nodig.
Het was echt een ontzettend leuke dag 
met fijne gesprekken en leuke mensen. 
Van de bewoners van Het Weustink 
hebben we een gratis boekenkast ge-
kregen. Ik vertelde dat ik hun leenbiblio-
theek zo mooi vind. Daarop vroeg ze of 
wij dat ook zouden willen en dit leek ons 
ontzettend leuk.
We hebben via via al wat boeken gekre-
gen om een begin te maken. Binnenkort 
haal ik de boekenkast op.

Deze middag heeft mensen samenge-
bracht. Ik ook dat als we dit vaker gaan 
doen, er betere onderlinge contacten 
ontstaan in het flat.

Met vriendelijke groet, Mariëlle Vlierman

Oale roop

De klagende, weemoedige klanken
Zijn kilometers ver te horen
vanaf de eerste advent
anbloazen
een bekende traditie
die een prachtige, mystieke sfeer geeft
Het klink krachtig over water
Van oudsher werden zo boodschappen 
overgedragen
In zes natuurtonen
Als je goed luistert kun je antwoord horen
Zelfs van over de grens
Het duurt nog tot zes januari, drie koningen
Afbloazen
De midwinterhoorn

Fijne dagen en een goede jaarwisseling.

Anna 

INGEZONDEN BRIEF
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K u i e r d r o a d

Crematiehoekje

Ik kan me voorstellen dat de titel van dit stukje 
niet uitnodigt om te lezen. Maar het is een po-
sitief stukje.
Alle jaren dat ik in de wijk werkte zijn er veel 
mensen waar we zorg verleenden overleden.
Samen met een vriendin die ook mijn collega 
was, gingen we dan samen naar de crematie. 
We spraken dan af op de hoek bij de flats om 
samen te fietsen. Dat hoekje was jarenlang 
het crematiehoekje.
De laatste crematie betrof een vrouw waar we 
lang zorg hadden verleend. Nu ik niet meer in 
de wijk werk was ik bij de zorg niet meer be-
trokken maar het contact bleef. Samen fietsten 

we erheen.
Elke morgen als ik naar mijn nieuwe werkplek 
fiets kom ik langs het huis waar zij woonde. 
Ik bedacht me deze week dat de wijk een ei-
gen plek wordt als je plekken aan emoties gaat 
verbinden.
Als ik door het park loop zijn er de plekken 
waar ik met mijn kinderen wandelde. De kin-
derboerderij was de plaats waar we het oude 
brood aan de eenden gaven. Met mijn ouders 
liep ik uit de kerk langs de grote “vijver” naar 
huis achter op de Wesselerbrink. Daar riep 
mijn moeder eens op een warme dag: Wie er 
in de vijver springt krijgt een ijsje. En tot haar 
grote schrik sprongen er 8 kinderen in het wa-
ter.
Ik ging naar school op de school aan de Pos-

ten, ging voor het eerst dansen in de Leuter-
hoek. Elke tegel lijkt een stukje van mijn leven 
te bevatten.
Ik vroeg mij af. Hebt u dat ook? Zou het niet 
leuk zijn om met andere ogen door de wijk te 
lopen. Als u nergens heen kunt omdat we nu 
een beetje beperkt worden kunt u misschien 
op reis gaan in uw herinneringen en op die 
manier door de wijk wandelen.
Trouwens die vriendin waarmee ik op het cre-
matiehoekje afsprak, zij verhuist met me mee 
naar mijn nieuwe werkplek. Hopelijk kunnen 
we daar ook weer mooie herinneringen op-
bouwen.

Plien

Gewoon

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

Samen Versterken van 
Enschede door Noaberschap

Beste bewoners,
Op het moment dat ik stukje schrijf zit ik midden in het Sinterklaasweekend. Ik heb voor het 
eerst ´Sints´ jaren ´niet aan Sinterklaas gedaan´. Het was een jarenlange traditie binnen onze 
familie. 
Door corona kon het vorig jaar ook al niet doorgaan en het Sinterklaasfeest met Oma en de 
kleinkinderen is niet meer, omdat mijn moeder vorig jaar is overleden.
Onlangs hebben we met mijn broers en zussen besloten dat we ´Sinterklaas afschaffen´. 
Geen pakjes meer voor elkaar kopen, geen gedichten meer maken. Vooral nu ik op TV, Sin-
terklaas in allerlei programma´s voorbij zie komen of er iets over in de krant lees, mis ik het 
toch wel.

Natuurlijk de gezelligheid als familie bij elkaar, maar ook de gelegenheid om je uit te spreken 
in een gedicht, over wat je van de ander vindt: soms een hart onder de riem of een klein steek-
je onder water. Maar je kunt in je gedicht ook maatschappelijke zaken aan de orde stellen.
Zoals Paulien Cornelisse dat zaterdag 4 december in haar column deed in de Volkskrant:
“Soms is het gezinsleven chaotisch, ik hoef dat andere ouders niet te vertellen. 
Daardoor zit je daags voor Sinterklaas, ineens je eigen cadeautjes te bestellen. 
Wat wil ik eigenlijk, vroeg ik mij af – er is genoeg plastic shit op aarde.
Geef mij maar vrede, of vaccins voor Afrika, of iets anders van maatschappelijke waarde.
Maar het probleem van een wens als ´vrede´ is dat er geen papier omheen kan.
Ik moest mij beperken tot een tastbaar ding – een kaars bijvoorbeeld, of een pan.

Kijk dat bedoel ik. Dit soort teksten daar word ik warm van.

Een voorbeeld van wat ´Sinterklaas´ teweeg kan brengen
Ondanks de ´pietendiscussie´, zie ik de afgelopen periode toch dat ´Sinterklaas´ vooral een 
feest van verbinding is. Ik heb het zelf met 2 van mijn collega´s ervaren, toen we 2 en 3 de-
cember bij de ingang van twee flats aan de Lintveldebrink stonden met zakjes pepernoten. 
Geen noten op de zang, maar een warme groet, soms een kort gesprek. Mensen werden er 
blij van! Dus lieve mensen gun elkaar wat ruimte, gooi geen ´roet´ in het eten en geef elkaar 
niet onnodig een ´veeg´ uit de pan.
Als u dit verhaal leest zijn we al bijna weer bij Kerstmis aanbeland. Ook een mooie gelegen-
heid om met elkaar in verbinding te komen. Door een klein gebaar, een warme groet of bv 
samen in de buurt de Kerstboom opzetten.
Laten we het jaar afsluiten met verwondering, zodat we met Kerstmis nog steeds zingen: 
“Oh kom er eens kijken!
Ik wens u een fijne afsluiting van het jaar en een Gelukkig, Gezond en Vredig 2022!!

Warme groet Bertus Siemerink

Mijn echtgenoot luistert vaak vol 
verbazing naar mijn uitbundige blijd-
schap als hij mij vertelt dat hij een 
ieniemienie bedrag in de staatslo-
terij heeft gewonnen. Ja ik ben dan 
oprecht blij omdat hij iets gewonnen 
heeft want ik win zelden iets. Ten-
minste dat is hoe ik heel lang naar 
de dingen heb gekeken. Geluk heb-
ben moet iets groots en geweldigs 
zijn anders is het geen geluk. 

Nu leef ik in een tijd dat alles moet 
kunnen en meer en groter is beter. 
Al voor de corona-periode van 2020 
is mijn gedachte hierover veranderd 
want hoewel Nederland een geluk-
kig land schijnt te zijn, zie en hoor ik 

veel het tegenovergestelde van gelukkig. Waar ligt dit toch aan? Wat maakt 
dat ons dagelijkse werkelijkheid zo anders is? Zelf ben ik begonnen om da-
gelijks naar het klein geluk te zoeken want als je alleen naar het grote geluk 
zoekt zie je niet dat er veel klein geluk is wat het leven zo speciaal maakt. 
Geluk hoeft niet altijd tastbaar te zijn. Het kan ook een gevoel zijn of iets wat 
jij jezelf gunt of met een ander kan delen. Voor mij is geluk als ik er positief 
en blij van wordt en dat ik daardoor iets voor een ander kan betekenen zon-
der dat ik mezelf vergeet want dat is ook belangrijk.

Voor velen is 2021 vaak een moeilijk jaar geweest. Ik wil dit jaar dan ook 
positief afsluiten met de gedachte dat ik de laatste week van december een 
week lang de top 2000 mag volgen. Dat is mijn klein geluk. Wat is jouw klein 
geluk?

Tot in het nieuwe jaar. Jullie reacties zijn nog steeds van HARTe welkom via 
cynthia@imagowijzer.nl

De Stille Kracht.

Op donderdag 11 november vond er een incident plaats aan de Lint-
veldebrink. Het was door kordaat optreden van een aantal bewoners, 
dat erger voorkomen kon worden.
Bewoners van de flats Lintveldebrink hebben de laatste paar jaar met 
een aantal ernstige incidenten aardig wat voor de kiezen gehad. 
Dit was mede reden voor de politie om Gerda, Ria en Gabriel uit 
te nodigen voor een kop koffie in Wijkcentrum de Magneet. Ook de 
zoon van Gabriel was erbij. Hij was degene die 112 belde, zodat de 
politie snel ter plekke kon zijn op 11 november. De bewoners ontvin-
gen ook een bos bloemen van wijkagent Erna de Witte.

Klein geluk is ook geluk

Gezellige middag op Het Weustink

Buren in Flat Lintveldebrink 
samen sterk

te voeren koos ze voor De Zuidsprong, 
omdat dit in het verleden haar stage-
school was. Samen met directrice Ellen 
Rouwenhorst heeft ze haar opdracht uit-
gewerkt en uitgevoerd. 
In de boekenkast zitten Kinderzwerfboe-
ken. Deze boeken mag je gratis mee-
nemen! De boeken zijn gegeven door 
inwoners van Twente en door www.kin-
derzwerfboek.nl. Alle boeken zijn voor-
zien van een sticker. Aan die sticker kun 
je zien dat het een Kinderzwerfboek is. 
Je neemt het boek mee naar huis en als 
je het uit hebt, laat je het weer verder 
zwerven door hem in een ander Zwerf-
boekStation terug te zetten. Het boek 
mag natuurlijk ook terug in de Zwerf-
boekenkast bij De Zuidspring. Op www.
kinderzwerfboek.nl kun je zien waar nog 
meer KinderzwerfboekenStations zijn. 

Leesplezier voor de hele wijk
De Zwerfboekenkast is niet alleen voor 
de kinderen van De Zuidsprong, maar 
voor alle kinderen in de wijk. De kast 
staat buiten, dus je kunt er altijd bij. Jos-

ke Pothof, coördinator Jeugd van de Ge-
meente Enschede: Ik vind De Zwerfboe-
kenkast een geweldig initiatief. Alle lof 
voor De Zuidsprong dat ze dit mogelijk 
hebben gemaakt. Helaas is de kast al 
een keer geplunderd. Wijkraad Wesse-
lerbrink heeft toen boeken gegeven, die 
de kinderen op konden halen bij wijkcen-
trum De Magneet. Geweldig! Zullen we 
er samen voor zorgen dat we met z’n al-
len nog lang plezier kunnen beleven aan 
dit mooie initiatief? Dus ook een oogje in 
het zeil houden met elkaar?”

Komt u ook een keer een boek lenen 
uit de Zwerfboekenkast? Bijvoorbeeld 
samen met uw (klein)kinderen? Heeft u 
thuis kinderboeken, die u niet meer ge-
bruikt en aan de Zwerfboekenkast wil 
toevoegen? Neem dan contact op met 
Ai1S De Zuidsprong om de boeken af te 
geven. Leg ze niet zelf in de kast!
Ai1S De Zuidsprong, Het Lang 78, 7544 
XC Enschede, tel: 053 47 83 833
e.rouwenhorst@consentscholen.nl

vervolg van de - voorpagina -

“OH KOM ER EENS KIJKEN”
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RUIM 40
SOORTEN

4+2
GRATIS

KIES & MIX  
GOURMET
Vlees, vis, vega of groente  
6 schaaltjes met sticker ‘kies & mix’

 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

wcenschedezuid.nl
Houd onze socials in de gaten voor de actuele events en maatregelen.

Zaterdag 
18 december 

van 12.00 - 16.00 uur 
Ontmoet de kerstman in de arrenslee 

in het winkelcentrum. Geniet van 
vrolijke kerstliedjes gespeeld door het 

Kerstmannenorkest

De winkeliers van 

Enschede Zuid wensen u 

De zweefmolen voor 
de allerkleinsten staat 

nog tot 23 december op 
het plein (bij die Grenze/

Subway). Doe een aankoop 
in één van onze winkels en 
ontvang een waardebon 

voor een gratis ritje.  

EnschedeZuidEnschedeZuid
nieuws voor heel pagina 5

Contact: Stadsdeelmanagement Zuid via telefoonnummer 14053 of mail naar: stadsdeelmanagementzuid@enschede.nl  
Wijkregisseur Stroinkslanden: Dennis de Heusden, Wijkregisseur Wesselerbrink: Just Boeke, Wijkregisseur Helmerhoek: Cécile IJsseldijk

De vergadering is weer digitaal. Door de nieuwe coro-
namaatregelen kan de vergadering niet in de raadszaal 
plaatsvinden.

Ontwikkeling van de speeltuinen in stadsdeel Zuid 
Mevrouw Henja Bartjan, directeur-bestuurder van de 
Stichting Enschedese Speeltuinen (SES), geeft een 
presentatie. In 2019 stelden de SES en de gemeente 
Enschede een gezamenlijke visie vast. De kernpunten 
van deze visie zijn:
• De beheerde speeltuinen leveren een belangrijke bij-
drage aan talentontwikkeling en positieve gezondheid 
voor elk kind.
• De beheerde speeltuinen bieden van een veilige plek.
• De beheerde speeltuinen dragen met hun activiteiten 
bij aan ontmoeting en verbinding tussen buurtbewo-
ners.
• De beheerde speeltuinen zijn een katalysator voor ac-
tivering en participatie van vrijwilligers, taakgestraften 
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De SES
• De organisatiestructuur is veranderd, zodat er sneller 
gehandeld kan worden. Er is gesproken met de wijk-
regisseurs en samen met Eurus zijn er interviews ge-
houden. Stichting Jantje Beton heeft met de uitkomsten 
uit al die gesprekken een ontwikkelplan opgesteld. Dat 
ontwikkelplan heeft de SES weer met de speeltuinen 
doorgesproken.
• Er is een coördinator aangenomen, Danielle Rekers. 
Zij gaat o.a. helpen bij het organiseren van nieuwe ac-
tiviteiten, het ondersteunen van de besturen en bij het 
vinden van de broodnodige vrijwilligers. 

Tuindorp-Wesselerbrink
Dit is de enige beheerde speeltuin in Zuid. Die scoort 
heel goed. Toch wordt er doorontwikkeld. Er is goed 
nieuws, want dankzij de wijkbudgetten komt er weer 
een glijbaan op de heuvel. Er wordt nog gekeken of 
er sporttoestellen kunnen komen. Bovendien is er een 
nieuwe huurder: Het Fort. Het Fort zal ook weer nieuwe 
kinderen aantrekken en wellicht ook nieuwe ouders.
Het speeltuingebouw is eigendom van de gemeente 
maar die wil dat wel overdragen. Als het goed is komt 
er subsidie om het achterstallige onderhoud aan te pak-
ken. Het gebouw is wel veilig.
Er is een cursus gastheer/-vrouw gegeven aan de 
beheerders, omdat die het gezicht zijn van de speel-
tuinen. De cursus ging over: Welkom heten, koffie en 
ranja schenken en ook inventariseren van wat er leeft.

Smiley Stroinkslanden
De SES is in gesprek met het bestuur. Het huidige be-
stuur wil wel aansluiting met de SES. Ook omdat ze op 
enig moment een stapje terug willen doen. Maar dan 
moet het Smiley wel blijven bestaan, omdat het een fij-
ne plek is voor de wijk en alle inwoners. Men wil graag 
dingen contractueel vastleggen, waaronder het gebruik 
van de grond voor onbepaalde tijd en duidelijkheid over 
taken en verantwoordelijkheden. 
Wijkregisseur De Heusden vertelt dat er volop overleg 
is en dat nu eerst de gebruikersovereenkomst gesloten 
moet worden. De huidige loopt tot 2024, de grond is 
van de gemeente. 
Wethouder Kampman geeft aan dat hij zeker het gebied 
verder wil ontwikkelen en speeltoestellen wil plaatsen. 

Maar dat hij ook rekening houdt met ontwikkelplan-
nen vanuit andere kanten, bijvoorbeeld de Hanenber-
glanden, stedelijke ontwikkelingen. Hij wil daar niet op 
wachten maar hij wil ook open houden dat het straks 
misschien slimmer kan.
Mevrouw Futselaar (SP) en mevrouw Visser (Ensche-
de Anders) noemen het verdwijnen van Speeltuin het 
Polböske en vinden het jammer dat er nu nog maar één 
speeltuin in Zuid is. Mevrouw Bartjan vertelt dat er he-
laas geen budget is om uit te breiden.  
Mevrouw Nijenhuis (CDA) spreekt haar wens uit om ie-
dereen die op de speeltuin als vrijwilliger actief is een 
VOG (Verklaring omtrent gedrag) te laten aanvragen. 

Vragen uit de commissie
• Mevrouw Hofman (PvdA) heeft vragen over vandalis-
me bij scholen en stroomuitval.
Kampman: Er zijn gesprekken gaande dat scholen zelf 
camera’s gaan ophangen. Dat mag ter bescherming 
van je eigen object. Het verhoogt de pakkans. Ook 
terreinen minder toegankelijk maken voor met name 
scootertjes. Er is tevens contact met de wijkagent en 
de jeugdagent om sommige jongeren uit de anonimiteit 
te halen. Die worden nadrukkelijker gevolgd. Er wor-
den ook activiteiten aangeboden tegen de verveling die 
vaak ten grondslag ligt aan dit soort vandalisme. 
Over de stroomstoringen: de gemeente is ermee mee 
bezig. Ze hebben vragen neergelegd bij Enexis maar er 
zijn nog geen antwoorden.
• De heer Kel (BB) vraagt naar de incidenten van de af-
gelopen tijd, zoals een man met een mes in winkelcen-
trum Zuid die na een dag alweer rondliep; een schietin-
cident met een gaspistool en een locatie van de Dienst 
Justitiele Inrichtingen aan de Beltrumbrink. Mevrouw 
Verbeek (PVV) heeft ook vragen over de man met het 
mes. En of er slachtofferhulp is verleend.
Kampman: Het adres aan de Beltrumbrink betreft een 
reguliere woning. Het is aan de arts van de crisisdienst 
om te bepalen of iemand een gevaar voor de samen-
leving is. “Geen gevaar voor zichzelf of anderen.” De 
betrokken zorginstelling moet zorgdragen dat de kans 
op nieuwe incidenten zo klein mogelijk is. Het huis aan 
de Beltrumbrink staat niet op de vlekkenkaart. De vlek-
kenkaart is een kaart van Enschede waarop de plekken 
waar bijzondere instellingen staan zijn ingekleurd.
De man met het gaspistool komt niet uit Enschede. Er 
is geen slachtofferhulp verleend omdat er geen vraag 
was. De politie en ook het stadsdeelmanagement heeft 
wel een rondje door het winkelcentrum gelopen en met 
mensen gesproken.
• Mevrouw Visser, Enschede Anders. vraagt welke 
stappen er zijn ondernomen voor een eigen plek in de 
Helmerhoek voor jongeren. 
Kampman: Alifa en Sportaal organiseren activiteiten, 
zoals een wekelijkse instuif in de Helmer en de sporthal. 

Die worden goed bezocht en er is goed contact. Er is nu 
geen vraag meer naar. De gemeente luistert goed naar 
de jongerenwerkers en Alifa. De heer Kel heeft begre-
pen dat de jongeren graag een plekje willen waar ze ‘s 
avonds kunnen zitten.
• Mevrouw Futselaar vindt het jammer dat de commis-
sie niet geïnformeerd wordt over de gebiedsverkenning 
Broekheurne. 
De wethouder legt uit dat dat nog komt als er meer dui-
delijkheid is over het zonnepark en dat is pas als de 
energievisie is vastgesteld.

Aandachtspunten- en toezeggingenlijst
• Wijkregisseur de heer Boeke: Een aantal panden op 
de Hanenberglanden uit de overlast top-5 is verkocht. 
De huurovereenkomsten met notoire overlastgevers 
zijn beëindigd. De nieuwe eigenaar is de binnenkant 
aan het opknappen en in een deel van de woningen 
zitten nu studenten in. Dit verloopt tot nu toe zonder 
overlast.
• Het Smiley Stroinklanden heeft de afgelopen tijd twee 
succesvolle evenementen georganiseerd waaronder 
een Halloweenspooktocht waar zeer veel mensen aan 
hebben deelgenomen.
• Kruispunt Broekheurnerondweg - Broekheurne-ring: 
de gemeente laat tellingen uitvoeren om de bestaande 
situatie in kaart te brengen. Deze stap is noodzakelijk 
om mogelijke oplossingsscenario’s te bedenken.
• Wienerbrink: de situatie wordt in de gaten gehouden. 
Er zijn nu geen signalen dat de leefbaarheid of veilig-
heid in het geding zijn. 
Er zijn geen toezeggingen gedaan.

Korte mededelingen, Just Boeke:
Over inhuizing van de bibliotheek in Winkelcentrum 
Enschede Zuid wordt de commissie in januari geïnfor-
meerd.
• Twee keer per week zetten kinderen zich vrijwillig in 
om zwerfafval op te ruimen in het Wesselerbrinkpark. 
De kinderen kiezen een spaardoel waaraan ze het ver-
diende geld kunnen geven. Deze actie duurt 4 maan-
den en komt waarschijnlijk volgend jaar terug.
• Een buurtbewoner heeft een kort geding aangespan-
nen tegen de afsluiting van het olifantenpad.
• In de loop van 2022 kan de bestemmingsplanproce-
dure voor het Rutbeek worden hervat.
• Voor het einde van het jaar zijn de Boekelosestraat en 
Haaksbergestraat in Usselo weer open.
• De werkzaamheden aan de Usseleresweg en Usse-
lerhofweg worden in januari opgestart.
• Het college heeft positief besloten over uitbreiding van 
de Paradijsvogelwoningen van Surplus met drie wonin-
gen.
• Het vlonderpad is voor de Kerst weer open.

De vergadering wordt gesloten met de mededeling dat 
de volgende vergadering op 18 januari 2022 zal zijn. 
Dat is de laatste voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Waarop mevrouw Visser laat weten dat ze graag voor 
de verkiezingen uitgebreid wil praten over de leefbaar-
heid in Zuid die volgens Enschede Anders her en der 
onder druk staat. Wethouder Kampman en voorzitter 
Teutelink beloven mevrouw Visser dat dit de volgende 
vergadering op de agenda komt te staan.

Stadsdeelcommissievergadering van 23 november jl.

Heeft u een goed idee om uw straat, wijk of de stad beter en sterker te maken na corona?
Dien uw idee dan in bij het fonds We-
deropbloei! De gemeenteraad heeft na-
melijk € 600.000 opzij gezet om initiatie-
ven uit de stad te ondersteunen. Dien 
uw plan in, pitch voor de stadsjury en 
help Enschede beter te maken!

Sterker Enschede na corona
Ook Enschede heeft te maken met de 
gevolgen van de coronacrisis. De ge-
meente heeft daarom een fonds opge-
richt om de straat, wijk en stad na co-
rona sterker te maken. Veel initiatieven 

komen voor subsidie uit het fonds in 
aanmerking. Initiatieven voor de hele 
stad, voor een wijk, buurt of straat of 
voor een bepaalde groep of sector. Alle 
bewoners, verenigingen, organisaties 
of instellingen en bedrijven uit Ensche-
de kunnen een voorstel indienen. Het  
fonds is niet bedoeld voor directe co-
rona gerelateerde kosten, tekorten en 
gederfde inkomsten.

Stadsjury
Om het fonds Wederopbloei zo veel 

mogelijk van en voor de stad te maken 
worden de ingediende ideeën en plan-
nen beoordeeld door een stadsjury. 
Deze stadsjury bestaat uit zeven tot ne-
gen leden met hart voor de stad en die 
betrokken zijn bij de Enschedese sa-
menleving. Bent u benieuwd of uw idee 
in aanmerking komt voor subsidie? Kijk 
dan op de pagina van het Fonds Weder-
opbloei en wie weet staat u binnenkort 
te pitchen voor de stadsjury!

www.enschede.nl/nieuws/fonds-weder-

opbloei-is-van-start

U kon uw subsidieaanvraag tot 1 no-
vember 2021 indienen maar er vinden 
hierna nog 3 rondes plaats. De eindda-
tum voor het indienen van een subsidie-
aanvraag per ronde is: 

Ronde 2: 1 februari 2022 
Ronde 3: 1 mei 2022 
Ronde 4: 1 augustus 2022
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We gaan richting de 
kerstdagen en oud en 
nieuw. Normaal gespro-
ken voor de meeste 
mensen fijne feestdagen 
om met vrienden en fa-
milie te vieren en samen 
te zijn. Ook ikzelf ver-
heug me altijd op deze 
dagen. Helaas heerst 
het coronavirus nog 
steeds in die mate dat 

alles dit jaar opnieuw anders is dan we graag zouden 
willen. 

Tijdens het schrijven van deze column, weten we nog 
niet precies welke maatregelen er gelden rondom de 
feestdagen. Maar heel uitgebreid, in groot gezelschap 
thuis vieren of met zijn allen feesten of uit eten, dat zit 
er ook dit jaar waarschijnlijk niet in. 

Kijk naar elkaar om 
Toch wil ik een oproep doen om vooral de komende tijd 
naar elkaar om te kijken. Neem de tijd voor je vrienden, 
kennissen en familie. Een telefoon- of videogesprek 
kan ook heel fijn zijn. Of ga samen een stuk wandelen. 
En kijk ook eens in je eigen straat of omgeving of er 
mensen alleen zijn; waar eenzaamheid op de loer kan 
liggen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar 
kijk naar elkaar om. Maak een praatje of drink samen 
een kopje koffie; dat kan heel waardevol zijn. 

Prachtige ontmoeting
Gelukkig zijn er ook mensen voor wie het heel van-
zelfsprekend is om naar anderen om te kijken. Ik denk 
dan een het echtpaar Mulder in Wesselerbrink. Ik was 
daar pasgeleden op bezoek om mevrouw Mulder te 
feliciteren met haar 94e verjaardag. Mede namens de 
ondernemers van Winkelcentrum Zuid, waar het echt-
paar nog steeds de dagelijkse boodschappen doet. 
We brachten gebak en hebben gezellig koffiegedron-
ken. Meneer Mulder is ook 94 en het echtpaar is bijna 
75 jaar getrouwd. Een prachtige ontmoeting; wat een 
liefde heb ik daar gezien! En ondanks hun respectabele 
leeftijd, maken ze zich nog steeds druk om hoe het met 
anderen gaat. Daar kan iedereen een voorbeeld aan 
nemen!
Ik wens iedereen – hoe dan ook - hele fijne feestdagen 
toe en een heel goed en gezond 2022!
Ik hoop u dan weer te ontmoeten!

 

Arjan Kampman
Stadsdeelwethouder Zuid

Neem de tijd voor 
elkaar!Aan de rand van Enschede in Usselo ligt de so-

ciale onderneming Forelderij. Misschien bent u 
er wel eens langs gefietst? U denkt misschien 
dat u daar alleen terecht kunt voor forel, maar 
niets is minder waar. “Ze moeten komen proe-
ven van mijn lekker appeltaart!” roept Susanne 
enthousiast! 

Dagbesteding
De Forelderij is een dagbestedingslocatie van 
Stichting Surplus. Bedrijfsleider Remco Oostrik: 
“De mensen die hier bij ons werken, hebben al-
lemaal een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
door sociale, psychische of verslavingsproble-
matiek. Wij bieden hier een veilige omgeving 
en structuur waarin ze (weer) actief kunnen 
worden én blijven.”
Op het terrein van De Forelderij zijn een bras-
serie, een speeltuin, een moestuin, een bloe-
menpluktuin, een boomgaard, een bijenstal, 
twee visvijvers en een houtwerkplaats. Tijdens 
de dagbesteding doen de mensen alles wat er 
maar nodig is, van onderhoud van de moestuin, 
tot het bakken van taarten. Of van het bouwen 
van een verkoopstalletje tot een maaien van 
het gras. Remco: “Zelfs vandaag is er gras ge-
maaid. Het groeit nu in november natuurlijk niet 
zo hard, maar je moet het wel bijhouden. We 
werken hier bovendien met een vaste structuur. 
Iedere activiteit heeft een vaste dag en tijd. Als 
er dus in de zomer op donderdag gras wordt 
gemaaid, doen we dat in de winter ook.” 
De mensen werken hier in ploegen/ dagdelen 
van 9-12 uur en/of van 13-16 uur. Judith Rou-
wenhorst, trajectbegeleider bij de Forelderij: 
“Iedereen die hier werkt, krijgt van ons een ge-
zonde lunch. De ochtendploeg eet om 12 uur 
samen en gaat dan naar huis. De middagploeg 
begint om 12.30 uur met de lunch en gaat dan 
aan het werk. Zo krijgen ze in ieder geval één 
goede maaltijd per dag.”
Normaal eet iedereen samen in de kantine, 
maar die is nu vanwege de coronacrisis te 
klein. Daarom eten ze nu samen in de hout-
schuur. Die schuur is van binnen door de cli-
enten zelf helemaal afgetimmerd met resthout 
van steigers en pallets. Er staan tafels, stoelen 
en banken, die ook door de cliënten zelf zijn ge-
maakt. Uw redacteur mag samen met de cliën-
ten een heerlijk kopje groentesoep mee-eten. 
Er klinkt Duitse muziek uit de radio en de bo-
terhammen worden verdeeld. Een van de da-
mes vertelt trots dat ze van alles heeft gedaan, 
dat niet alles af is, maar nu wel naar huis gaat. 
Dat is uiteraard goed. Zelf vindt dat ze hier niet 
werkt, maar voor de lol is. De andere cliënten 
èn Judith zijn het niet met haar eens. Gezellig is 
het zeker en het heet dagbesteding. “Maar dat 
is hard werken hoor!” roepen ze lachend. 

Brasserie
Remco Oostrik, bedrijfsleider horeca: “We 
bieden ook dagbesteding d.m.v. horecawerk-
zaamheden aan. Cliënten werken in de bras-
serie bijvoorbeeld in de keuken en de bedie-
ning.” Susanne, één van de medewerkers in de 
brasserie: “Ik werk hier nu ongeveer vijf jaar. Ik 
vind het heel leuk. Thuis zat ik me te vervelen 
en dus heb ik hier contact gezocht. Ik werk nu 
drie dagen in de week in de keuken, met serve-
ren, opruimen. Ik heb geleerd om verschillen-
de gerechten te maken, die ik niet kende. Die 
kook ik nu thuis af en toe ook. En ik bak zelfs 
taarten voor de buurt. Ik heb ook al vaak de 
soep voor de lunch voor ons allemaal gekookt. 
Ik zou wel een betaalde baan willen, maar dat 
is nu nog te moeilijk.” Remco: “De werkdruk is 
hier laag. Niets moet en alles mag. Dus als het 
even niet gaat, is dat geen probleem. Maar we 
zoeken wel altijd contact om te kijken hoe het 
gaat. Maar Susanne je weet het maar nooit. Je 
hebt hier al zoveel geleerd. Misschien kan je in 
de toekomst wel ergens anders aan het werk.” 

In de brasserie wordt gekookt met groente en 
fruit uit de eigen biologische moestuin. Remco: 
“We hebben zelfs een bijenstal om te zorgen 
dat alles in de tuin bevrucht kan worden. En 
soms gaan we gewoon kijken wat er in de tuin 
groeit.” “Ja en dan gaan we daar iets mee ko-
ken,” vult Susanne enthousiast aan.

Contact
Bij de Forelderij gaat het om twee dingen: wer-
ken en contact. Remco: “De dagbesteding is 
natuurlijk een manier om mensen werk te bie-
den. Maar het gaat ook om contact. Misschien 
is dat zelfs nog wel belangrijker. Gewoon con-
tact tussen de cliënten onderling, zodat ze niet 
alleen zijn. Maar vooral ook contact van de me-
dewerkers met de cliënten, zodat we kunnen 
zien hoe het gaat en/of wat ze nodig hebben. 
Toen we tijdens de lockdowns gesloten waren, 
was dat dus een groot probleem. Iedereen zat 
alleen thuis. We zijn toen maaltijden gaan ma-
ken en die bij de cliënten thuis gaan brengen. 
Zo konden we elkaar toch even zien, horen en 
eventueel helpen.”

We zijn open voor appeltaart!
Vandaag is het in de brasserie heel rustig. 
Remco: “Dat is het de laatste tijd wel vaker. In 
het najaar en de winter komen sowieso al min-
der mensen, maar door huidige coronamaatre-
gelen is het extra lastig. En dan ligt ook de weg 
naar Usselo er al maanden uit! Maar wij zijn 
gewoon open hoor! Het hele jaar door kun je bij 
ons terecht. We hebben zelfs een paardenstal, 
dus mensen kunnen ook te paard komen.”
Susanne: “Ja, iedereen moet komen om mijn 
lekkere appeltaart te proeven!”

De Forelderij is open van maandag t/m zondag 
van 10.00-17.00 uur. Er zijn momenteel nog ko-
len, prei en bloemen te koop. De Forelderij is 
ook te huur als feest- of trouwlocatie. 

De Forelderij, Usselerrietweg 50, 7546 PE En-
schede. Tel: 053-4282439 www.forelderij.nl

De Forelderij: dagbesteding waar de deelne-
mers zich als een vis in het water voelen

De mensen van Speeltuin De mensen van Speeltuin 
Tuindorp-Wesselerbrink Tuindorp-Wesselerbrink 

wensen u fijne feestdagen!wensen u fijne feestdagen!

Het speeltuingebouw is dicht in de kerstvakantie. 

 

Speeltuin Tuindorp
  Wesselerbrink
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“Bij een voetbalvereniging is altijd iets te 
doen. Wij zijn bovendien ook een Ont-
moetingspark, dus de hele dag zijn hier 
activiteiten voor verschillende doelgroe-
pen. Om dat allemaal in goede banen te 
leiden zijn veel handen nodig. Maar we 
komen eigenlijk altijd handen te kort,” 
vertelt Martijn Koop, Ontmoetingsclus-
termanager bij Victoria ’28. “We zijn dus 
hard op zoek naar vrijwilligers om de 
handen uit de mouwen te steken. En 
daar gaat FC Noaber ons bij helpen.”

FC Noaber
“Zeker!,” gaat Christian Renshof, pro-
jectleider FC Noaber Enschede, verder. 
“We hebben de intentie uitgesproken om 
samen te gaan werken. De komende tijd 
gaan we de plannen uitwerken.” Martijn: 
“FC Noaber heeft een middel om onze 
vacante vrijwilligersvacatures op te vul-
len door een sociaal project. En ze zor-

gen dat jongeren verbonden worden aan 
verenigingen. Tegenwoordig is dat na-
melijk heel lastig. Ze beginnen als kind 
wel bijvoorbeeld met voetballen, maar 
daar blijft het bij. Dat is erg jammer en 
dat willen we samen veranderen.”

Noaberdeal
FC Noaber is opgericht door Eddy Gel-
hever en Patrick Kip uit Oldenzaal om 
een vervolg te geven op de Maatschap-
pelijke stage die middelbare scholieren 
verplicht moeten doen. Ze bieden jonge-
ren van 14 tot en met 27 jaar de moge-
lijkheid om via een Noaberdeal aan de 
slag te gaan. Patrick Kip: “Het vervolg 
op die stage heet de Maatschappelijke 
Diensttijd (MDT). Wij hebben onze MDT 
‘Noaberdeal’ genoemd. Een Noaberdeal 
is een contract die jongeren met onze 
stichting kunnen afsluiten. Hierbij kiezen 
ze zelf wat ze willen doen, of dat nu vrij-

willigerswerk bij een vereniging, zorgin-
stelling, basisschool of ander goed doel 
is. We zijn gestart met drie verschillende 
Noaberdeals: brons van 80 uur, zilver 
van 120 uur en goud van 160 uur. Hoe 
groter het pakket, hoe meer extra’s in de 
vorm van trainingen, beroepskeuzetek-
sten en leuke feestjes. 
Het is logisch dat jongeren eerder kiezen 
voor een betaald bijbaantje dan voor vrij-
willigerswerk. Dus moeten we jongeren 
echt wat te bieden hebben. Dat doen we 
in de vorm van een netto vergoeding van 
€ 2,75 per uur, maar ook EHBO-cursus-
sen, competentietrainingen en beroeps-
keuzetesten. Handig voor op het cv. Min-
stens zo belangrijk is dat jongeren hun 
sociale netwerk vergroten. FC Noaber 
is echt een community van, voor, door 
en met jongeren. Dat houdt in dat ze zelf 
projecten bedenken en deze ook echt 
uitvoeren. Ze regelen zelfs de financi-
en, werven nieuwe jongeren en doen de 
marketing via social media.”

MDT
Christian: De Maatschappelijke Dienst-
tijd (kortgezegd MDT) is in het oosten 
nog niet zo bekend. Je kunt het zien als 
een soort van verlengde maatschappelij-
ke stage. FC Noaber heeft een subsidie 

ontvangen voor haar project om jeugd-
vrijwilligerswerk te stimuleren. Dit doen 
ze door zogenaamde Noaberdeals die 
jongeren bij hun eigen vereniging of or-
ganisatie kunnen volgen. Inmiddels doen 
er ruim 40 verenigingen en organisaties 
in Twente mee. Hieronder zijn inmiddels 
ook zeven Enschedese verenigingen, 
waaronder Sparta Enschede, R.K.S.V. 
Vogido, Buurthuis Dolphia, Zorgcentrum 
De Posten en Victoria ’28.

MDT bij Victoria ‘28
Martijn: “Vanaf het voorjaar van 2022 
kunnen jongeren bij ons een MDT doen. 
Ze kunnen bijvoorbeeld aan de slag als 
gastheer/-vrouw om gastteams te ont-
vangen en te begeleiden, als trainer, als 
kantinemedewerker of als medewerker 
ledenadministratie.  We hopen natuurlijk 
dat jongeren die nu bij ons voetballen 
zich voor de vereniging in willen zetten, 
maar alle jongeren zijn welkom! Dus heb 
je zin en tijd om bij ons aan de slag te 
gaan? Loop eens binnen en vraag naar 
mij.”

Kijk voor meer informatie op: www.fc-
noaber.nl of www.victoria28.nl. Of stuur 
een mail naar Martijn Koop: ontmoe-
tingsclustermanager@victoria28.nl

Werkt medelijden hebben met iemand? 
Dat heb ik me vaker afgevraagd. Ze-
ker in deze tijd. Als ik dan kinderen op 
school zie waarvan ik weet dat ze het 
thuis minder breed hebben. Dat ze niet 
die zak vol cadeaus bij de voordeur 
hebben staan, zoals het bij mij vroeger 
thuis was. Ze zetten alleen op zater-
dag de schoen en krijgen dan een lolly. 
Oma zorgt voor een extraatje, ook zij 
heeft gespaard.
Met kerstmis is het gour-
metten, op allebei de da-
gen. Waar wij vroeger naar 
Van der Valk gingen brun-
chen en een dikke biefstuk 
bij de keurslager haalden. 
Ik weet het, je kiest niet uit 
waar je geboren wordt. Ik 
kan er niet veel aan doen 
dat ik als kind geen armoede heb ge-
kend. Maar daarom vind ik het ook zo 
oneerlijk. En daarom voel ik me rot als 
ik kinderen zie die ik niets minder gun 
dan mezelf. Ik kan ervan wakker lig-
gen. Ik heb weleens gedacht te moe-
ten stoppen als leerkracht. Als ik echt 

aandacht geef aan mijn gevoelens, lig 
ik wakker.
Medelijden hebben met andere men-
sen kan ik niet uitzetten. Maar ik kan 
het wel omzetten in een goede dingen. 
Met aandacht, voor sommige kinderen 
wat extra, kan je al veel goed doen 
merk ik. Ik maak weleens een ver-
haaltje voor een leerling. Dat verhaal 
gaat dan helemaal over hem of haar. 

Natuurlijk zijn het 
positieve verhaal-
tjes. Ook knutsel ik 
thuis zo af en toe 
een spelletje. Zo’n 
doordenker waar 
kinderen bij blij-
ven stil staan. Wat 
ik maak krijgen ze 
van me cadeau.

Ik probeer op mijn eigen manier wat 
meer te betekenen voor anderen. Dat 
geeft mij een goed gevoel en vaak zie 
ik, dat het die ander ook goed doet. 

Een juf uit Enschede 

Column

Bel (053) 431 23 89                                 

www.indienstvanhetleven.nl

Pedro SwierPedro Swier

Helaas zijn er geen grote prijzen 
gevallen op de loten die wij als vrij-
willigers van Zonnebloem Enschede 
Zuid hebben verkocht. We hopen op 
meer succes volgend jaar. Uiteraard 
zijn we wel erg blij met de inkomsten 
vanuit de loterij omdat we met dat 
geld weer wat leuks voor de deelne-
mers kunnen organiseren. 

Naar aanleiding van de persconfe-
rentie en de verder aangescherpte 
coronamaatregelen hebben we be-
sloten de kerstbijeenkomst van 11 
december 2021 bij SandersKuper af 
te lassen, hoe spijtig ook!  

- De 1,5 meter maatregel (nu ook 
binnen) is met onze doelgroep niet 
haalbaar. 
- Dragen mond-neusmasker bij ver-
plaatsingen (nu ook binnen) maakt 
het spontane gesprek nagenoeg on-
mogelijk 
- Het advies is te (zelf)testen voor 
de aanvang van een activiteit, dit is 
extra belastend en wellicht niet altijd 
haalbaar en betrouwbaar. 
- Velen zijn nog niet “geboosterd” op 
11 december. 
- Als organisatie zouden we op onze 
tenen moeten lopen en dat voelt niet 
“vrij”. 
- Het feit dat binnen de Duitse re-
gels misschien een activiteit wel 
kan plaats vinden vinden we dat we 
als Nederlandse organisatie met 
een groep Nederlandse mensen de 
maatregelen van Nederland moeten 
volgen. Zeker met onze toch zeer 
kwetsbare groep waar uit de feiten 
blijkt dat Corona hard kan toeslaan.

Dus we richten ons op een sponta-
ner evenement in het jaar 2022.

En daarom zijn we nu bezig met een 
alternatieve kerstattentie voor de 
deelnemers. 

Bent u geïnteresseerd in onze acti-
viteiten ?
Wilt u donateur, vrijwilliger of deel-
nemer worden van de Zonnebloem 
Enschede Zuid? Neem contact op 
met Coby van Os g.a.vanos@home.
nl 0534773091

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

Loterij en Kerst voor de 
Zonnebloem Enschede Zuid 

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?

De
dankbaarheid

en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

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

deposten.nl/vacatures

Reden

87

Op de foto ziet u op de achtergrond de 
toonzaal die volop wordt verbouwd. In ja-
nuari het verhaal daarover. 
In de grote kastanjebomen worden grote 
kerstballen opgehangen. Die bomen heb-
ben dan de bijnaam: gehaktballenbomen.

‘t Helmgras wenst u alle goeds 
voor 2022 en bedankt u voor alle 

steun in het afgelopen jaar!

De 38-jarige Marjolein heeft wei-
nig sociale contacten. Hierdoor 
voelt ze zich best eenzaam, soms 
zelfs op het depressieve af. Ge-
lukkig kan ze rekenen op de steun 
van Maikel (35) om weer positie-
ver in het leven te staan.

Het tweetal kende elkaar twee jaar 
geleden nog niet. Via Astrid Doe-
schot van Mediant werden ze met 
elkaar in contact gebracht. Maikel 
is namelijk een maatje voor deelne-
mers met langdurende psychiatri-
sche klachten. “Ik heb van dichtbij 
meegemaakt hoe snel het bergaf-
waarts kan gaan met iemand”, legt 
hij uit. “In zo’n situatie is het belang-
rijk dat je mensen om je heen hebt 
bij wie je steun kunt zoeken.”

Vriendin met psychische klachten
Maikel doelt op de situatie van zijn 
toenmalige vriendin. Zij kwam des-
tijds bij Mediant terecht, omdat ze 
psychische klachten heeft. “Doordat 
ik vaak bij haar langsging, kwam ik 
ook in contact met andere mensen 
van de Helmerzijde. Ik maakte een 
praatje met hen of we dronken sa-
men een kopje koffie. Kortom, er ge-
woon even voor een ander zijn. Daar 
draait het om.”
De relatie ging uit, maar Maikels 
binding met de mensen van Medi-
ant bleef. “Ik besloot vrijwilliger te 
worden en me aan te sluiten bij het 
Mediant Maatjes Hoor ‘ns program-
ma. Naast dat ik een maatje ben 
voor Marjolein, ben ik ook iedere 
woensdagavond aanwezig tijdens 
de inloopavond. Ik zie het niet als 
werk, maar als een verplichte ont-
spanningsavond”, zegt Maikel. “Het 
is voor mij een kleine moeite om een 
luisterend oor te bieden of een spel-
letje te spelen. Voor de ander is het 
echt iets waar hij of zij naartoe leeft.”

Structuur aanbrengen
Maikel brengt om de week een be-
zoek aan Marjolein. Meestal gaan 
ze koffie drinken en nemen ze dag 
door. “We hebben het over van alles 
en nog wat,” zegt Marjolein. “Bijvoor-
beeld over wat er in de politiek speelt 
of hoe het op werk gaat. Soms gaan 
we samen boodschappen doen. 
Doordat Maikel mijn maatje is, voel 
ik me minder alleen en heb ik weer 
een dagritme. Voorheen bleef ik 
maanden in bed liggen, omdat ik me 
zo alleen voelde. Nu gaat het geluk-
kig beter met mij.”

Ik zie Marjolein vaker dan mijn ei-
gen maatjes
Marjolein en Maikel hadden ge-
lijk een klik. “Ik zie haar zelfs vaker 
dan mijn eigen maatjes. Toen ik als 
vrijwilliger begon, heb ik wel aange-
geven dat ik graag gekoppeld wilde 
worden aan iemand die iets te ver-
tellen heeft. Het moet geen eenrich-
tingsverkeer zijn. Bij Marjolein heb 
ik aan gespreksstof geen gebrek,” 
vertelt Maikel lachend. “En alles wat 
ze aan mij vertelt, blijft ook bij mij. Ze 
kan mij volledig vertrouwen.”

Ook maatje worden?
Marjolein is niet de enige persoon die 
baat heeft bij iemand zoals Maikel. 
Er is namelijk een tekort aan ma-
tjes. Daarom is Mediant hard op zoek 
naar extra vrijwilligers. Heb jij be-
langstelling voor mensen in de gees-
telijke gezondheidzorg? Ben je twee 
tot vier uur per week/om de week 
beschikbaar voor vrijwilligerswerk? 
Meld je dan aan voor het Mediant 
Maatjes Hoor ‘ns programma.(www.
mediant.nl/over-mediant/vrijwilli-
ger-bij-mediant-maatjes-hoor-ns/
mediant-maatjes-hoor-ns/aanmel-
den-als-vrijwilliger) “Je doet de din-
gen die je eigenlijk ook voor je gewo-
ne maatjes zou doen.”

Maikel helpt Marjolein uit soci-
aal isolement: ‘Voorheen bleef ik 
maanden in bed liggen’

De Bibliotheken Enschede en Henge-
lo organiseren een fotowedstrijd over 
de energietransitie: de overgang van 
stroom uit traditionele brandstoffen zo-
als olie, kolen en gas naar groene ener-
gie. Amateurfotografen kunnen hun foto 
insturen tot en met 15 januari en maken 
kans op mooie prijzen.
De foto moet op een creatieve manier 
laten zien wat energie voor de fotograaf 
betekent. Een vakjury selecteert uit alle 

inzendingen 20 foto’s. Deze foto’s wor-
den in februari en maart geëxposeerd in 
de bibliotheken van Enschede en Hen-
gelo. De drie beste foto’s winnen een 
cadeaubon om te besteden bij een fo-
towinkel.

Overstap naar duurzame energie
De Bibliotheken besteden deze maan-
den veel aandacht aan wat de overstap 
naar duurzame energie betekent voor 

huishoudens in Enschede en Hengelo. 
Daarbij werken ze samen met omroep 
1Twente aan de Agenda van de Stad, 
om zo inwoners te informeren over 
maatschappelijke ontwikkelingen met 
grote impact op huishoudens en het in-
dividu.   

Meer informatie is de vinden op de web-
site van de Bibliotheek Enschede: www.
bibliotheekenschede.nl.

Fotowedstrijd: Wat betekent energie voor jou? 

Victoria ’28 en FC Noaber slaan de handen in elkaar!
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Het Informatiepunt Digitale Over-
heid (IDO) in de Centrale Biblio-
theek Enschede voorziet in een 
grote behoefte, blijkt sinds de 
opening begin september. Daar-
om is het IDO nu ook geopend in 
de vestiging op Zuid. 

Dingen regelen met de overheid 
verloopt steeds vaker op de com-
puter via internet. Denk hierbij 
aan het regelen van een zorgtoe-
slag, werk zoeken, een woning 
zoeken of een rijbewijs verlen-
gen. Voor veel mensen is het niet 
gemakkelijk die zaken online te 
regelen. Vanuit haar maatschap-
pelijke rol ondersteunt de Biblio-
theek Enschede door samen met 
de klant naar een vraagstuk te 

kijken, door te verwijzen of het meteen samen op te lossen. Veel ge-
stelde vragen betreffen bijvoorbeeld corona; ‘Hoe download ik mijn 
corona-check-app?’. Ook hierin biedt het IDO een helpende hand. 

Niet alleen voor ouderen 
“De computer gebruiken kan lastig zijn voor ouderen, maar ook jon-
geren die goed overweg kunnen met sociale media vinden bijvoor-
beeld het aanvragen van een DigiD ingewikkeld,” aldus Marcel Bok, 
Programmacoördinator van de Bibliotheek Enschede. De beschikba-
re uitleg hierover is voor sommige mensen te complex. Er is een plek 
nodig waar mensen persoonlijk te woord gestaan worden. Ik ben blij 
dat we nu ook in onze vestiging Zuid een informatiepunt hebben in-
gericht.”

Praktische zaken 
• Het IDO Zuid is iedere woensdag geopend van 10.00-12.30 uur 
• Een vraag stellen is gratis 
• Het is praktisch om mobiele telefoon of tablet mee te nemen 
• Ook niet-leden van de Bibliotheek zijn welkom 

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

Informatiepunt Digitale 
Overheid nu ook op de 
Bibliotheek Enschede Zuid 

Stoppen met werken, met pensioen gaan… ie-
dereen denkt er wel eens aan. Sommige men-
sen dromen er zelfs van. Maar weet u eigenlijk 
hoe uw pensioen geregeld is? Waar uw geld 
vandaan komt? Dat is voor veel mensen ondui-
delijk. 
De laatste jaren wordt er in de politiek regelma-
tig over ‘de pensioenen’ gepraat. Woorden als 
indexeren, verlies van koopkracht, pensioen-
stelsels vliegen ons om de oren. Maar weet u 
wat ze betekenen? En wat er eigenlijk aan de 
hand is met onze pensioenen? 
Rik Min woont in Stroinkslanden en verdiept 
zich al ruim 10 jaar in alles wat met pensioenen 
te maken heeft. Hij is naast lid ook bestuurslid 
van FNV Senioren afdeling Enschede. Hij wil 
u nu graag vertellen wat er aan de hand is. En 
misschien kunt u zelfs helpen…

Pensioenstelsel
“In Nederland hebben we één van de beste 
pensioenstelsels van de wereld. Maar het is 
ook erg ingewikkeld en de wereld is de laatste 
jaren erg veranderd,” vertelt Rik Min. “De rege-
ring wil de pensioenen en het pensioenstelsel 
veranderen. Daar maken we ons als senioren 
FNV Enschede in de vakbond zorgen over.”
In Nederland heeft iedereen recht op AOW als 
ze 67 jaar zijn. De staat betaalt die AOW als 
men stopt met werken. Daarnaast sparen men-
sen die werken voor een pensioen. Dat is een 
aanvulling op de AOW. Een gepensioneerde 
krijgt dan maandelijks een bedrag van de staat 
(AOW) en een bedrag van een pensioenfonds. 
Er zijn veel verschillende pensioenfondsen. 
Vaak zijn de pensioenfondsen gekoppeld aan 
een bepaalde bedrijfstak. 
Het sparen gebeurt ‘automatisch’. In de CAO 
zijn daar afspraken over gemaakt. De werkge-
ver houdt van het bruto salaris een deel in en 
dat gaat naar het pensioenfonds. Als dat later 
uitbetaald wordt, krijgt de gepensioneerde dus 
eigen opgespaard loon. 
Niet iedereen bouwt op die manier automatisch 
een aanvullend pensioen op. Denk bijvoorbeeld 
aan ZZP-ers of flexwerkers. Ook bouwt niet ie-
dereen evenveel aanvullend pensioen op. Dat 
hangt af van de hoogte van je salaris en van de 
afspraken in de CAO.

Pensioenstelsel vernieuwen
Rik: “Het pensioenstelsel werkt dus in princi-
pe goed. Maar de regering wil de pensioenen 
privatiseren. Dat betekent dat commerciële 
(verzekerings)bedrijven de pensioenen moe-
ten gaan beheren. Die hebben echter andere 
belangen dan de overheid. Nu gaat al het ge-
spaarde geld in een grote pot en daar worden 
de pensioenen dan weer uit betaald. Om het 
geld te beheren en om de economie te helpen 
kopen de pensioenfondsen aandelen en obli-
gaties. Daardoor neemt het vermogen ook toe. 
Als het goed gaat. Als het slecht gaat op de 
beurs, dan natuurlijk niet. Maar de economie 
gaat altijd heen en weer en doordat alles in één 
pot zit, kunnen we elkaar helpen en krijgt ieder-
een het pensioen waar hij recht op heeft.

Als de pensioenen geprivatiseerd worden, wor-
den de pensioenen geïndividualiseerd. Het 
geld gaat dan niet in één grote pot, maar ie-
dereen bouwt feitelijke een eigen vermogen op. 
Je loopt dan veel meer risico. Ik ben dus tegen 
deze plannen!!”   

Indexeren
Het vermogen van de pensioenfondsen is de 
afgelopen 13 jaar van 700 naar bijna 2000 mil-
jard euro gestegen. Jaarlijks komt er gemiddeld 
meer dan 100 miljard aan premies en rende-
ment bij. Terwijl er maar 28 miljard aan pensi-
oenen wordt uitgekeerd. De kosten van het ver-
mogensbeheer zijn ondertussen tot 8 miljard 
per jaar gestegen. Er is dus geld genoeg voor 
de pensioenen!
Rik: “Maar de pensioenfondsen betalen al ja-
ren hetzelfde bedrag. Ik krijg nu net zoveel als 
zeven jaar geleden toen ik met pensioen ging. 
Terwijl er dus een bak met geld is waar niks 
mee wordt gedaan. De vraag is ook van wie 
dat geld is. Is het van de mensen die nu met 
pensioen zijn of van de jonge mensen, die nu 
nog sparen. Het meest logisch is dat het van ie-
dereen is en dat het dus verdeeld moet worden. 
Maar ja…dat gebeurt dus niet. En dat vinden 
wij van Pensioenactie Oost en FNV Senioren 
niet terecht. Daarom willen we dat de pensi-
oenen geïndexeerd worden. Dat het geld dus 
verdeeld wordt, zodat we allemaal maandelijks 
meer aanvullend pensioen krijgen. Dan heb-
ben we ook minder last van de inflatie en wordt 
onze koopkracht ook beter.
Daarnaast worden er door de overheid eisen 
aan de pensioenfondsen gesteld, die eigenlijk 
voor de banken gelden om te voorkomen dat 
banken om kunnen vallen als iedereen tege-
lijk al zijn geld op zou nemen. Maar dat kan bij 
pensioenfondsen helemaal niet. Je hebt pas 
recht op je geld vanaf je 67e en dat zien de 
pensioenfondsen jaren van te voren aanko-
men. Ook zouden de pensioenfondsen volgens 
de nieuwe plannen alleen nog obligaties (ren-
teloze staatsleningen) mogen kopen en geen 
aandelen. Maar die leveren tegenwoordig niks 
meer op.”

Pensioenactie Oost
Eind augustus 2020 is in Hengelo ‘Pensioen-
actie Oost’ opgericht door mensen met ver-
schillende achtergronden om te strijden voor 
een rechtvaardig pensioenstelsel, zonder kor-
tingen en met indexatie. Pensioenactie Oost 
doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met 
‘ConsumentenClaim’, ‘Vereniging Woeker-
polis’, ‘KBO-Brabant’, ‘Verontruste ouderen’, 
‘Nederlandse Bond Pensioenbelangen’ en het 
vakbondsoffensief ‘Red het Pensioenstelsel’. 
Zij hebben onder het kopje ‘Samen voor een 
Eerlijk Pensioen’ recent met zijn allen de hand-
tekeningen die ze het afgelopen jaar samen 
hebben opgehaald, aangeboden aan de Twee-
de Kamer. 

En nu: ACTIE!
Rik: “Op dit moment wordt onderhandeld over 
het nieuwe pensioenstelsel. Wij dachten dat de 
FNV-leden tegen de plannen zouden stemmen. 
Maar een groot deel had zoiets van “ik krijg 
toch alleen maar AOW, dus maakt voor mij niks 
uit. Onderhandel maar. Dat was een klap voor 
de vakbond. Maar de onderhandelingen gaan 
niet goed. Bovendien moeten de plannen op-
nieuw door de vakbonden en door de Eerste en 
Tweede Kamer worden goedgekeurd.
Nu proberen we zoveel mogelijk mensen te 
vertellen wat er met de pensioenen aan de 
hand is. Zodat iedereen hopelijk bewust wordt 
van de problemen en ons gaat steunen om het 
goed geregeld te krijgen. Of kijk gewoon eens 
op onze website en bedenk wat je zelf zou wil-
len. Er is geld genoeg en het geld van de pen-
sioenfondsen is van de arbeiders. Dus laten we 
zorgen dat het ook weer bij de arbeiders terug 
komt.”

Kijk voor meer informatie op: www.pensioen-
actieoost.nl of www.fnv.nl/cao-sector/senioren

Denkt u weleens aan uw pensioen?

In 2019 heeft de PCI St. Jacobus 
de Meerdere voor het eerst statie-
geld ingezameld. Hiervan hebben 
wij 90 kerstpakketten gekocht voor 
gezinnen die een steuntje in de 
rug konden gebruiken. De inhoud 
van de kerstpakketten bestaat uit 
boodschappen. Een deel ‘lekkers’, 
een deel voedzaam, bijvoorbeeld 
broodjes, soep of rijst. In 2020 
hebben we 231 gezinnen kunnen 
helpen met een kerstpakket.

Dit jaar werken wij samen met de diaconie van de protestantse 
gemeente Enschede. Van de wijkcoaches krijgen wij 300 adres-
sen. In totaal hebben wij dit jaar 325 adressen van gezinnen 
die het moeilijk hebben. Over iedere boodschap denken deze 
mensen drie keer na. Wekelijks is er slechts een klein bedrag 
over voor de supermarkt. Extra’s kunnen deze gezinnen amper 
of niet betalen. Graag willen wij deze mensen een steuntje in 
de rug geven.

De helft van deze kerstpakketten kunnen wij financieren met 
statiegeldbonnen. Deze worden de komende maanden bij ver-
schillende supermarkten in Enschede verzameld. Voor het res-
terende bedrag zijn wij op zoek naar hulp. 

Kent u een mogelijke sponsor of wilt u meer weten? Dan kunt u 
een e-mail sturen naar secretaris@caritasenschede.nl.

Wilt u ons zelf steunen? U kunt 
uw gift overmaken op NL45ABNA 
0592332675 t.n.v. PCI Caritas En-
schede onder vermelding van ‘kerst-
pakketten’.

Kerstpakketten

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.
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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 01-12-2021   13:1001-12-2021   13:10

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

K p a g i n anderi
CBS Mecklenburg

Wie zijn wij De Bieb op School

Feestdagen op de 
Mecklenburg
Sinterklaas 

Kerstmis 

Mijn naam is Riet Edelijn en sinds 1 januari 2021 
ben ik directeur van de Mecklenburg (en de Prins 
Maurits). Voor wie ons nog niet kent. CBS Meck-
lenburg is een christelijke basisschool. Onze leer-
lingen komen voornamelijk uit de Wesselerbrink. 
We werken in een sfeervolle school. Het is er ruim 
en licht. Rondom school is een fijn en veilig school-
plein met uitnodigende speeltoestellen. 
De hele school hanteert een continurooster. De 
lesdagen starten voor groepen om 8.30 uur en 
duren tot 14.15 uur (vijf gelijke dagen model). 
We, de kinderen en het team, laten u graag zien 
waar we mee bezig zijn.

De afgelopen tijd zijn we erg druk bezig geweest 
met de voorbereidingen voor De Bieb op School. 
Dit is een samenwerkingsproject met de Biblio-
theek waarbij de school een eigen bibliotheek 
(bieb) op school krijgt compleet met uitleensys-
teem. Het doel is het leesplezier van de leerlin-
gen te vergroten. Uiteindelijk kunnen de kinderen 
met hun schoolbiebpas ook lenen bij de gewone 
bibliotheek. Inmiddels staan de kasten in de hal, 
zijn er nieuwe boeken aangeschaft en zijn onze 
eigen boeken gecontroleerd en geschikt ge-
maakt voor de uitleen. De uitleenbalie is ingericht 
en het wachten is nu nog op de laatste boeken 
die nog moeten komen. We zijn blij met de subsi-
die van de gemeente Enschede die er mede voor 
gezorgd heeft dat dit mogelijk is.

Sinterklaas op de Mecklenburg. Sinterklaas wordt hier 
warm gevierd, wij maken hier surprises die we op 2 
december inleveren. Wij krijgen 5 euro om het lijstje 
van degene die wij getrokken hebben te vervullen. En 
op de dag het dichtst bij 5 december gaan we in de 
kring zitten en geven elkaar de surprises.

Kerstmis op de Mecklenburg. Kerst vieren we hier ie-
der jaar met elkaar samen, wij hebben een kerstdi-
ner met de hele klas. En we gaan naar de hal toe om 
kerstliedjes te zingen. Als achtergrond zetten we in de 
klas een openhaard op het bord, om de sfeer gezellig 
te maken. En kijken we korte filmpjes van Jezus. We 
zetten de kerstboom op in de klas die versieren we 
ook heel mooi. Tot slot maken we ieder jaar ook mooie 
kerstkaarten voor bekende en onbekende mensen.

Geschreven door; Joël en Levi uit groep 8

Kerstkaarten voor de bewoners 
van de Posten

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

Bogelskamphoek 59 Enschede

Harry Banninga Gitaarles biedt je:
 
•  Akoestische-of elektrische gitaarles, basles 
 en/of ukelele les
•  Deskundige feedback 
•  Praktijkgerichte lessen, afgestemd op 
  jouw smaak
•  Goede prijs/kwaliteit/lesduur verhouding
•  1e gitaarles altijd GRATIS!
•  Een professionele lesstudio met airco 
 en met wachtruimte

NU STEMAPPARAATJE T.W.V. € 15,- KADO!
 WWWWW.HARRYBANNINGAGITAARLES.NL  
HABANNINGA@GMAIL.COM
06-52336778  

Harry Banninga Gitaarles 
Muldermanshoek 35, 7546 BW Enschede

Altijd al gitaar 
willen spelen?

De Posten 145, 7544LR Enschede, tel: 053-476 37 09, mail: r.edelijn@vco-oostnederland.nl
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De pepernoten 
smaken goed
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Chocolademelk en beginnen 
met de kaarten
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Ieder jaar zet de provincie Overijssel vrijwilligers in het zonnetje met de Overijssel-
se Vrijwilligersprijs. Er zijn meer dan een half miljoen vrijwilligers in Overijssel met 
allemaal goed en belangrijk werk. Sommige vrijwilligers en initiatieven vielen dit jaar 
extra op. De statenleden van de provincie willen deze vrijwilligers en initiatieven 
daarom zelf bezoeken als bedankje en met een verrassing.
Vrijwilliger Nicme bij de Posten is dit jaar één van deze speciale vrijwilligers! Van-
daag is zij daarom verrast met een bezoek van één van de statenleden. “De werk-
zaamheden van Nicme voor mensen met dementie hebben de provincie bijzonder 
geïnspireerd,” aldus het statenlid.

Nicme heeft het Alzheimer Suryoye Theehuis opgezet in Enschede. Het Alzheimer 
Café bestaat al langer in Enschede. In de wijk wonen echter veel mensen met een 
migratie (Syrisch-Aramees) achtergrond. Zij vonden door o.a. de taalbarrière geen 
aansluiting bij het Alzheimer Café. Nicme heeft een groot netwerk in de wijk. Ze is 
in gesprek gegaan om te onderzoeken of er een Alzheimer Theehuis speciaal voor 
deze groep wijkbewoners opgezet kon worden. In samenwerking met zorginstellin-
gen LivioZorg, Liberein, Multihulp Beter Thuis en de Posten heeft Nicme in 2017 het 
Alzheimer Suryoye Theehuis opgezet. Vier keer per jaar organiseren Nicme en de 
andere vrijwilligers bijeenkomsten over het thema dementie. Ze kreeg een mooie 
bos bloemen, een oorkonde en een attentie overhandigd.
Namens de Posten: Gefeliciteerd Nicme! We zijn trots op jou. Je hebt het dik ver-
diend!

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

In de stad is het rumoerig en veel te druk vooral.
Het liefste woonde ik in het bos, maar daar wonen jullie al.
Ik pakte de blokkendoos met blokken van elk formaat
zo maakte ik snel een paar huizen en een lange straat.

Ons huis heeft, als een kubus, allemaal rechte kanten
met vaak een tuintje ervoor om plantjes in te planten.
Hier bij de blokken kun je goed zien hoe mooi dat past.
Door de rechte onderkant staat ons huis muurvast.

Stel je voor dat ons huis rond zou zijn en opeens zou rollen.
Als je dan naar binnen wilt moet je heel hard hollen.

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 5 januari 2022

De volgende krant verschijnt op:  
woensdag 19 januari 2022

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

Overijsselse Vrijwilligersprijs voor 
vrijwilliger Nicme

Winkelcentrum Enschede Zuid extra 
sfeervol in feestmaand

 

 

 

 

 

 

 

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! 
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Geachte redactieleden, 

Tijdens de herinrichting van de parkeer-
plaatsen aan de Lintveldebrink kwam de 
Bewonerscommissie “Vijverflat” op het 
idee om de oude plantenbakken bij de 
ingang te vernieuwen. Na meer dan 25 
jaar waren deze verrot en gedateerd. 
Tevens was de groei er uit bij de vaste 
planten. 
In eerste instantie zouden de bewoners 
moeten gaan betalen voor nieuwe plan-
tenbakken. Echter zomaar een bedrag 
van meer dan € 4000,- ophalen was niet 
realiseerbaar. De commissie legde dit 
voor bij Salland Wegenbouw, die met 
de vernieuwing van de parkeerplaatsen 
bezig was. Die was bereid om tegen 
een redelijk bedrag nieuwe bakken te 
plaatsen en de oude te verwijderen. Dus 
de gemeente geraadpleegd en tot onze 
grote blijdschap gaf deze aan dat de 
bakken op gemeentegrond stonden en 
op kosten van de gemeente vernieuwd 
mochten worden.Veel dank gaat dus uit 

naar de heer Hannink van gemeente 
Enschede en de medewerkers van Sal-
land Wegenbouw die dit allemaal moge-
lijk hebben gemaakt.

De inrichting van de bakken kwam wel 
voor rekening van de BC.  Dankzij een 
bijdrage uit het wijkbudget staan er 
nu twee nieuwe bakken voorzien van 
mooie winterheide, klimop en diverse 
andere vaste planten. Enkele bewo-
nerscommissie hebben op 8 oktober de 
bakken beplant en op die manier mede 
gezorgd voor een beter aanzicht van 
de ingang van de flat. Het geheel heeft 
nu een frisse uitstraling gekregen. Van 
veel medebewoners heeft de commissie 
complimenten ontvangen en waardering 
gekregen voor dit initiatief. 

Het blad Brinkpraat wordt altijd met veel 
interesse gelezen en wij wensen u veel 
succes met al uw werkzaamheden voor 
de redactie.

Winkelen voor de kerst. Het is ook dit jaar anders dan anders. Toch hebben de 
ondernemers van Winkelcentrum Enschede Zuid er alle vertrouwen in dat het win-
kelend publiek in een sfeervolle omgeving zijn kerstinkopen kan doen. Aan de win-
keliers zal het niet liggen. Zij doen er alles aan om de komende weken zo gezellig 
mogelijk te maken.

Met de hele familie kerstinkopen 
doen is een jaarlijks terugkerend 
gebeuren. Uitgebreid winkelen, 
sfeervol ingerichte etalages be-
kijken, pauzeren voor een kopje 
koffie, warme chocolademelk of 
Glühwein; op zoek naar ingredi-
enten voor het kerstdiner of dat 
ene speciale kerstcadeautje voor 
onder de boom. We zijn het jaar 
in, jaar uit zo gewend. Tot vorig 
jaar, toen alles veranderde.

De winkeliers van Winkelcentrum Enschede Zuid hebben de handen ineengeslagen 
om er toch ook dit jaar iets onvergetelijks van te maken. Een van hen zegt: ‘Iedereen 
is toe aan iets leuks. Zeker in december, de feestmaand bij uitstek. Hoe fijn is het 
dan dat wij hier alles voor een gezellige kerst onder één dak hebben. Daarbij probe-
ren we het dit jaar allemaal nog net even iets feestelijker te maken.’

Zo staat er tot 23 december een zweefmolen waar kinderen na aankoop in een van 
de winkels gratis in mogen. Zaterdag 18 december zorgt een heus kerstmannen-
orkest van 12.00 tot 16.00 uur voor een extra gezellige kerstsfeer en wacht buiten 
bij Pets Place de kerstman in een schitterende arrenslee met paard, op publiek dat 
een rondje wil meerijden. Verder zal het filiaal van Albert Heijn op 14 december zijn 
deuren openen en dat mag ook best een feestje worden genoemd. 

Kortom: reden genoeg om ook in de feestmaand het winkelcentrum te bezoeken. 
Niet in de laatste plaats om de nieuwe kerstversiering op het middenplein voor bij 
de Hema, Tuunte en Zeeman te bewonderen, want deze zal zeker bijdragen aan de 
kerstsfeer waar iedereen zo naar verlangt. 

Houd onze socials in de gaten voor alle actuele events en richtlijnen. 

INGEZONDEN BRIEF



Albert Heijn Enschede Zuid, Wesseler-Nering 20

Albert Heijn 
Enschede Zuid  
is open.

Albert Heijn Enschede Zuid is nieuw. 
Ontdek onze nieuwe winkel met nog meer 

vers, gemak én voordeel. Tot snel!
 

Volg ons voor nieuwtjes. 
  ahenschedezuid     ahenschedezuid


