
Zwerfkatten Veldwijk Zuid
In Veldwijk Zuid is afgelopen jaar overlast geweest van 
zwerfkatten. Er zijn vier kattenkooien geplaatst en 
hierdoor zijn ongeveer tien katten gevangen en naar 
het asiel gebracht. Er loopt nu nog een aantal katten rond, 
die gevangen moeten worden. Eén oud-bewoner van 
de Goudenregenstraat heeft een kat die elke keer terug-
keert naar zijn oude woning. Hij heeft de kat al een aantal 
keren opgehaald. Het vernieuwen van de buurt is voor 
huisdieren dus ook soms een lastige opgave.

NK Steppen
Op zaterdag 29 september vindt in de Berfl o Es het 
NK Steppen Cross plaats. Op het braakliggende terrein 
in Veldwijk Noord tegenover het FBK-stadion wordt in 
verschillende categorieën gestreden om het Nederlands 
kampioen schap. De organisatie is in handen van de 
Hengelose Stepvereniging. Het parcours gaat door het 
toekomstige Watertorenpark, langs het spoor en vervolgens 
om infocentrum Berfl o Mooi. Voor kinderen worden 
voorafgaand aan het kampioenschap door Hengelo Sport 
leuke activiteiten georganiseerd. In de zomer hoort u 
hierover meer.

In Veldwijk Zuid en de Berfl o Es Zuid zijn op 10 maart 

twee bijzonde re kunstwerken onthuld. De kunste naars lieten 

zich inspireren door wijkbewoonster Tineke Klister (67).

Muizentunneltje
Dit jaar krijgt het muizentunneltje (het fi etstunneltje dat 
de Enschedesestraat met de Twekkelerweg verbindt) een 
opknapbeurt. Er komt nieuwe bestrating in, het groen 
wordt aangepakt en de wanden krijgen een frisse uitstra-
ling. Ook komt er betere verlichting. Op dit moment werkt 
de gemeente Hengelo aan een bij de omgeving passend 
ontwerp. De bewonerscommissie Watertorenlaan is bij 
de plannen betrokken. 

Wijkinfopunt Veldwijk Zuid
Het Wijkinfopunt in Veldwijk Zuid aan de Sneeuwbesstraat 1
is opgeheven. De woning wordt namelijk binnenkort ge-
renoveerd. Bewoners van Veldwijk Zuid kunnen voortaan 
terecht bij het infocentrum Berfl o Mooi aan de Spartalaan. 

‘We wisten het niet eens van elkaar!’

Oude buren worden
nieuwe buren 
in Berfl o Es Zuid
‘We doen het!’ Vier stellen oudere bewoners van de Willem 

Kloosstraat in Groot Driene verhuizen deze zomer naar een 

nieuw appartement in Berfl o Es Zuid. ‘We wisten het niet eens 

van elkaar’, vertelt mevrouw Nijland (70). ‘Maar het is wel erg 

leuk dat we in hetzelfde gebouw terecht komen.’ De stellen 

reageerden op een aanbod van Welbions.

Een kans
‘Ik had hier nog wel een paar jaar kunnen blijven,’ zegt mevrouw 
Beuze. ‘Maar zo’n mooi nieuw appartement, ruim en met een groot 
balkon, dat zag ik echt als een kans. Mijn dochter zei: je moet het 
nú doen.’ ‘De brief was een aangename verrassing’, vindt ook me-
vrouw Ykema. ‘We dachten er weleens aan dat we kleiner moesten 
gaan wonen. Maar die ouderencomplexen zijn zo massaal. Dit is veel 
leuker. Kleinschaliger, en met veel groen erbij.’ 

Contacten met de buren
Mevrouw Nijland kijkt echt naar de verhuizing uit. ‘Het lijkt me heer-
lijk, alles gelijkvloers. En minder onderhoud. Geen tuin, wel een mooi 
groot terras. Ik zie eigenlijk helemaal geen nadelen!’ De contacten 
met de buren wil mevrouw Nijland gewoon voortzetten. ‘In de Kloos-
straat drinken we eens in de veertien dagen koffi e met elkaar. En 
twee keer per jaar gaan we wokken. Dat blijven we zeker doen. Mis-
schien haken er zelfs wel nieuwe buren uit Berfl o Es Zuid bij aan. Maar 
het belang rijkste vind ik: ik kan bij mijn buren terecht als er iets is.’

Een leuke plek om te wonen 
De buurvrouwen zijn het erover eens dat Berfl o Es Zuid een leuke 
plek is om te wonen. Mevrouw Beuze: ‘Je kunt overal naartoe fi etsen. 
De natuur in of naar de stad.’ ‘Met al dat groen wordt het echt een 
leuke hoek van Hengelo’, vindt mevrouw Ykema. Mevrouw Nijland: 
‘En nu alles zo mooi opgeknapt wordt, met de nieuwe woningen, 
denk ik dat dit echt een goede buurt wordt.’

Berfl o Es Zuid
•  Het hoogste punt van het appartementencomplex is 

begin dit jaar gevierd. Het wordt een bijzonder complex. 
Alle appartementen zijn verhuurd! 

•  De randwoningen zijn allemaal opgeleverd en de nieuwe 
bewoners hebben hun nieuwe stek betrokken. De woningen 
in het hofje worden ook binnenkort opgeleverd.

•  Door de vorst is er wat vertraging ontstaan bij het inrichten 
van de openbare ruimte en aanleg van de bestrating. Deze 
vertraging hopen we de komende tijd nog in te kunnen halen.

•  De speelplek op de hoek Hendrikstraat/Jules Haeckstraat 
wordt in het voorjaar offi cieel geopend. 

Veldwijk Zuid
•  De bouw van het complex aan de Kamperfoeliestraat heeft 

eind vorig jaar het hoogste punt bereikt. Nadat het metselwerk 
is afgerond wordt gestart met de afbouwwerkzaamheden.

•  De renovatie van de 40 eengezinswoningen loopt door. 
De eerste woningen aan de Moerbeistraat zijn opgeleverd 
en de bewoners zijn weer thuis. Welbions is vervolgens 
verder gegaan met de renovatiewerkzaamheden aan de 
Sneeuwbesstraat.

•  De speelplek tegenover het Vuurdoornplein is zo goed 
als klaar. In het voorjaar wordt er gras ingezaaid en wordt 
het laatste speeltoestel geplaatst. 

Veldwijk Noord
•  De bestemmingsplanprocedure voor het winkelcentrum 

en de verplaatsing van het tankstation loopt. 
•  De gemeente en Welbions zijn bezig om de openbare 

ruimte rondom het winkelcentrum in een voorlopig ontwerp 
vorm te geven.

•  Er wordt achter de schermen hard gewerkt en gerekend 
aan de woningbouwplannen voor Veldwijk Noord-midden. 
We hopen binnen enkele maanden een stedenbouwkundig 
plan aan te kunnen bieden. Als er nieuws is, hoort u het! 

•  In het noordelijk deel van Veldwijk Noord worden huis-
 bezoeken ingepland voor het project ‘Achter de voordeur’. 
 Bewoners worden hierover persoonlijk geïnformeerd.
  

Veldwijk Zuid
• Klimopstraat: moderne en verrassend ruime stads-  
 woningen. Prijzen vanaf € 187.000 (met subsidie).
 

Berfl o Es Zuid
Maartenstraat en Leonardstraat: 
• Woonhofje: tussenwoning Anouk (inhoud 375 m3) 
 en hoekwoning Myrthe (inhoud 462 m3) liggen aan 
 een gezellig woonhofje en zijn omringd door groen. 
 Kenmerken van deze eengezinswoningen zijn licht en 
 geborgenheid. Prijs € 165.000 (koop).

• Randwoningen: tweekappers Fleur en Floor (inhoud 
 bijna 600 m3) zijn modern en strak qua vormgeving. 
 Het zijn lichte en ruime eengezinswoningen. 
 Prijzen: € 235.000 (koop) en € 850 (huur).

De drie deelgebieden 

Hoe staat het met…

Te huur/te koop In de nieuwsbrief Berfl o Mooi vertellen woningcorporatie Welbions 

en de gemeente Hengelo u over de ontwikkelingen in de Berfl o Es. 

U leest alles over de vernieuwing van de buurten Berfl o Es Zuid, 

Veldwijk Noord en Zuid. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan 

de nieuwe wijkvoorzieningen.
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Openingstijden
Infocentrum Berfl o Mooi, Spartalaan 10
Maandag t/m donderdag 14.00 - 17.00 uur. Vrijdag gesloten. 
tel. (074) 245 2010

Spreekuur Welbions 
Donderdag van 14.00 - 17.00 uur. 

‘Mensen weten vaak niet wat hier allemaal wordt 
georganiseerd’, zegt Jan Arie Bijl, directeur van de 
Stichting Fanny Blankers-Koen Games. ‘En dat terwijl 
we als gezamenlijke gebruikers uit ons jasje groeien. 
Er zijn hier zoveel organisaties actief. We hebben echt 
onvoldoende ruimte, zowel binnen als buiten.’
De provincie Overijssel heeft subsidie gegeven om 
sportpark Veldwijk, de ruimte rondom het FBK-stadion, 
grondig op te knappen. Het gebied heeft al een nieuwe 
naam: ‘Sports Centre Hengelo’. Aan tafel zitten ook 
Koen van Ekeris, projectleider, en Graça Cabral Oliveira 
de Andrade, stedenbouwkundige. Zij vertellen hoe ver 
de plannen zijn.

Uitstraling en zichtbaarheid
Graça de Andrade: ‘We gaan in elk geval iets aan de 
uitstraling en herkenbaarheid doen. Zodat mensen 
meteen zien: hier gebeurt iets. Twee reclamebureaus 
maken een ontwerp voor een reclameobject bij de 
sporthal aan de Kuipersdijk. Iets wat de aandacht trekt. 
In april kiezen we voor één van de ontwerpen en als het 
even kan staat het er dan vóór de FBK-Games, eind mei.’

Nieuwe gebouwen
Op het terrein wordt ook gebouwd. Er komt een 
Sport- en Leercentrum in het hoofdgebouw van het 
stadion. FC Twente krijgt in dat gebouw meer ruimte, 
vooral voor het vrouwenvoetbal. Atletiekvereniging MPM 
verhuist naar een nieuw gebouw tussen het hoofdgebouw 
en de sporthal. Het is de bedoeling dat de Stichting FBK 
Games daar ook haar kantoor krijgt. Directeur Bijl is er 
blij mee: ‘Omdat we dan op het terrein zelf zitten, 
kunnen we veel meer organiseren in het stadion’, zegt hij. 
‘Ik denk dan ook aan allerlei activiteiten voor de buurt.’ 
Daarnaast willen van het FBK-stadion echt een regionaal 
atletiekcentrum maken, met trainingen en opleidingen.
Samen met het huidige gebouw ontstaat zo een ‘Sport- 

en Leercentrum’. Organisaties als Scoren in de Wijk, het 
ROC van Twente en FC Twente maken hiervan gebruik.

Samenhang
De Andrade: ‘Als stedenbouwkundige let ik vooral op 
de samenhang. Tot nu toe hebben de verschillende orga-
nisaties op het terrein neergezet wat zij nodig hadden. 
Zo werd er soms ergens wat aangebouwd of er werd een 
noodgebouwtje neergezet. Dat geeft een slordige indruk. 
We gaan nu alles mooi op elkaar afstemmen.’

Bereikbaarheid
Op termijn moet er een nieuwe weg komen van het 
Vuurdoornplein naar de nieuwe kruising van de Kuipers-
dijk. De Andrade: ‘Zo verbeteren we de bereikbaarheid 
van zowel Veldwijk Zuid als Sports Centre Hengelo. 
Voor de fi etsers komt er mogelijk een aftakking van de 
fi etssnelweg naar het terrein.’

Ambitieprent
Van Ekeris: ‘We hebben nog meer ideeën voor het Sports 
Centre. Hiervan hebben we een ‘ambitieprent’ gemaakt. 
Daar staat in wat we belangrijk vinden: verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit, zichtbaarheid en herkenbaarheid. Met 
de ambitieprent willen we mensen enthousiast maken.
 FC Twente heeft al aangegeven dat het zijn accommoda-
ties op het terrein wil uitbreiden.’ 

Verdere plannen
‘Voor de eerste plannen heeft de provincie subsidie gege-
ven. We zijn nu met haar in overleg over hoe we verder 
kunnen. Halverwege 2012 moet een schetsontwerp klaar 
zijn. Dan weten we wat alles gaat kosten en ook hoeveel 
geld er beschikbaar is. Vervolgens maken we een com-
pleet voorstel waarover de gemeenteraad moet beslissen.’

Een sportpark met uitstraling!

De trainingen van het eerste van FC Twente, de voetbalacademie en wedstrijden vrouwen-

voetbal, tenniswedstrijden, atletiekactiviteiten en -wedstrijden op wereldniveau. Een meezing-

concert, een waterorgelshow. Er gebeurt van alles in Sportpark Veldwijk. Toch is dit niet voor 

iedereen even zichtbaar. 

Sportpark Veldwijk 
wordt Sports Centre Hengelo

Voor informatie of brochures kunt u contact opnemen met 
Welbions (074) 24 68 300 of via klantenservice@welbions.nl. 
Kijk ook op www.mijnwijk074.nl. Bekijk daar ook verschil-
lende fi lmpjes van de woningen en de wijk!

Loes nu ook op school
Sinds maandag 5 maart kun je met al je vragen over opvoeden ook op de scholen in de 
Berfl o Es bij Loes terecht. Annet van den Brink, consulent Loes, is sinds die datum elke week 
op school. Annet: ‘Geen enkele vraag is vreemd of gek. Door een opvoedvraag op tijd te 
stellen kan vaak voorkomen worden dat een opvoedvraag een opvoedprobleem wordt.’

Wat is Loes? 
Het opvoeden van kinderen is een uitdagende taak, maar niet altijd even makkelijk. 
Misschien heb je wel eens behoefte aan een luisterend oor, iemand die even met je meedenkt 
en je informatie en advies kan geven. In dat geval kan Loes iets voor je betekenen. Loes is er 
voor ouders van kinderen van 0 tot 23 jaar.

Wanneer?
Waarbeekschool  maandag van 11.00 tot 12.30 uur.
De Wingerd  dinsdag van 11.00 tot 12.30 uur.
Paus Joannes woensdag van 11.00 tot 12.30 uur. 



2012 2013 1e kwartaal 2013

Berfl o Es Zuid
Sloop fl ats en eengezinswoningen Alexanderstraat/
Jules Haeckstraat (fase 3)  

Veldwijk Zuid
Renovatie 40 eengezinswoningen gereed

1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 3e kwartaal 2012 4e kwartaal 2012

Veldwijk Noord
Opstellen stedenbouwkundig plan Veldwijk Noord-midden
Opruimen onderbegroeiing rondom Sports Centre Hengelo
Actualiseren stedenbouwkundig plan middengebied 

Berfl o Es Zuid
Vervolg oplevering randwoningen fase 2

Veldwijk Noord
Start procedure bestemmingsplan Veldwijk Noord-midden
Start grondwerkzaamheden Watertorenpark 
Werkzaamheden parkeerplaatsen Sports Centre Hengelo
Opstellen schetsontwerp Sports Centre Hengelo
Opstellen bestemmingsplan middengebied

Berfl o Es Zuid
Start oplevering hofjeswoningen

Veldwijk Zuid
Start woonrijp inrichten openbare ruimte fase 2
Start bouw stadswoningen en appartemententen Jasmijnstraat
Oplevering maisonnettes en appartementen Kamperfoeliestraat fase 2 
Bestemmingsplan middengebied in procedure

Veldwijk Noord
Bouwrijp maken Watertorenpark

Veldwijk Zuid 
Sloop fl ats en eengezinswoningen Goudenregenstraat nr. 2 t/m 178
Start uitvoering beekplan, omloopleiding (waterschap)

Berfl o Es Zuid 
Oplevering appartementen 

Berfl o Tribune

Workshop 
Tuin & Terras

Vernieuwing in Moerbei-, Sneeuwbes- en Goudenregenstraat Een dag van het sleutelteam Een website over de Berfl o Es 

Voor zo’n dertig gezinnen uit de Moerbei-, Sneeuwbes- 
en Gouden regenstraat verandert er veel. Hun woningen 
worden ingrijpend aangepakt. ‘De badkamer en cv-ketel 
worden verplaatst en vervangen, de woningen worden 
beter geïsoleerd en de houten kozijnen worden vervangen 
door kunststof met isolatieglas’, vertelt Tessa Olde Riekerink, 
projectleider bij Welbions. ‘Voor de bewoners betekent 
dit bijvoorbeeld een besparing op de energielasten.’ 

Workshop
‘Daarnaast kunnen de bewoners kiezen voor meer luxe, 
bijvoorbeeld een uitbouw aan de achterkant of toilet in 
de badkamer. Daarvoor betalen ze een huurverhoging of 
een eenmalig bedrag.’ Begin vorig jaar konden bewoners 

hun ideeën over de uitbouwmogelijkheden kwijt in 
een workshop. De architect zette deze wensen om in 
een aantal verbouwvarianten. ‘Daarna bezocht team 
Wijkvernieuwing van Welbions alle bewoners om de 
mogelijkheden te bespreken en de mensen waar nodig 
te helpen bij het maken van keuzes’, licht wijkconsulent 
Josefi en Melief toe. 

Begeleiding
Josefi en begeleidt ook bewoners bij de veranderingen 
op het sociale vlak. ‘We realiseren ons dat we veel vragen 
van de bewoners’, bekent zij. ‘De woningen zijn straks 
klaar voor de toekomst, maar het maakt wel dat iedereen 
een paar maand zijn huis uit moet en dus in korte tijd 

Wat is het Watertorenpark?
In Veldwijk Noord komt het Watertorenpark. In dit 
park kunt u naar hartenlust wandelen, fi etsen, luieren, 
spelen en sporten. Het park komt op het stuk grond 
dat ligt tussen de Parallelweg SS, Kuipersdijk en 
Spartalaan. 

Wat is de planning?
Gemeente Hengelo is bezig om de grond voor het 
Watertorenpark in eigendom te krijgen. Hopelijk lukt 
dat in mei van dit jaar. De gemeente kan de grond 
dan verder onderzoeken en schoonmaken. Uit eerder 
onderzoek blijkt namelijk dat de grond op vier plekken 
licht verontreinigd is. Daarna stelt de gemeente het 
defi nitief ontwerp op voor het Watertorenpark. 

Wanneer is het park klaar?
Projectleider Hans Lubbers: ‘We verwachten dat we 
in het najaar met het grondwerk kunnen beginnen. 
Dat wil zeggen schoonmaken van de grond, graven van 
vijvers en de aanleg van de paden. En in 2013 kunnen 
we het park verder inrichten. Ik verwacht dat het park 
in september 2013 helemaal klaar is.’
Het voorlopig ontwerp van het park en het speel-
concept en verdere informatie over het park is te 
vinden op: www.hengelo.nl > Projecten en plannen > 
Watertorenpark.

Het is eventjes stil geweest rondom de ontwikke-

ling van het Watertorenpark. Het lijkt daardoor 

of er niets gebeurt, maar achter de schermen 

wordt nog altijd druk aan het park gewerkt. 
 

Deze tijdsbalk geeft de verwachtingen aan.

Hoe staat het met … 

‘Het moet altijd eerst slechter worden, voor het beter wordt.’ Dat zeggen Josefi en Melief en Tessa 

Olde Riekerink van Welbions. Huurders in Veldwijk Zuid ervaren op dit moment dat die spreuk klopt. 

Maar dankzij de renovatie knappen de straten en huizen fl ink op en zijn ze straks weer klaar voor de 

toekomst. ‘Voor bewoners betekent dit tijdelijk wel veel ongemak; daar vragen we begrip voor en 

dat krijgen we gelukkig ook’. 

‘Een heftige periode, 
maar met een mooi resultaat’

‘Sleutelen’ aan beter leven in de wijk

Het Watertorenpark  

Uitstel 2e en 3e fase Veldwijk Noord

‘Werken aan de leefbaarheid om nog 
tien jaar prettig te kunnen wonen’ 

twee keer verhuist.’ Om de verhuizing zoveel mogelijk 
te verlichten, zorgt Welbions ervoor dat de wisselwoning 
in de buurt gestoffeerd is. Daarnaast krijgen bewoners de 
beschikking over verhuisdozen, een leenaanhanger en een 
container voor verhuisafval. 

Heftige periode
De bewoners van de Moerbeistraat zitten inmiddels weer 
op hun oude, vernieuwde stek. Aan de Sneeuwbesstraat 
wordt momenteel druk gewerkt en de andere straten 
volgen. De bewoners van de Moerbeistraat kijken terug 
op een heftige periode, maar met een geweldig resultaat. 
Want dat de woningen mooi zijn geworden, daar is eigen-
lijk iedereen het over eens!

Gebiedsregisseur Rik Gockel van Welbions: ‘Op dit moment is 
de markt voor de koopwoningen die we in dit gebied willen 
bouwen niet gunstig. Als we met mooie, leegstaande nieuw-
bouwwoningen blijven zitten, schieten we ons doel voorbij. 
Dat is niet goed voor de ontwikkeling van de wijk. Daarom 
stellen we de bouw van deze woningen uit.’

Onderhoud
De bestaande woningen zijn bouwtechnisch nog goed genoeg. 
Ze kunnen zeker tot 2022 blijven staan. Rik: ‘Wel zullen we het 
een en ander aan onderhoud moeten doen. Daarnaast doen 
we onderzoek naar wat we nog extra moeten doen, zodat 
mensen lange tijd plezierig en tevreden kunnen blijven wonen.’

Leefbaarheid
Rik denkt daarbij niet alleen aan de technische staat van de 
woningen. ‘Prettig wonen betekent ook dat de buurt schoon, 
netjes en veilig is’, zegt hij. ‘Hier besteedt Welbions de komende 

tijd extra aandacht aan. Ook via het project Buurtbeheer werkt 
een aantal mensen hard om dit samen voor elkaar te krijgen en 
zo te houden.’ 

De plannen gaan later wel door
‘Van uitstel komt zeker geen afstel!’ zegt Rik. ‘We willen nog 
steeds het hele plan uitvoeren. Door de economische situatie 
zal het alleen langzamer gaan dan gepland.’ De meeste bewo-
ners vinden het niet erg om langer in hun woning te blijven. 

Voorlopig geen bemiddeling
‘Een aantal mensen woont hier prima’, aldus Rik. ‘En een aantal 
gebruikt deze woningen als tijdelijk onderkomen. Er is hier altijd 
al veel doorstroom. De mensen die toch willen verhuizen, mogen 
dat natuurlijk doen. Maar vóór 2020 gaan we nu niet bemiddelen
bij het zoeken naar een nieuwe woning. Ook vergoeden we 
geen kosten, omdat de huizen blijven staan.’ 

Geen uitstel voor 1e fase
De voorbereiding van de bouw van het winkelcentrum, de Multi-
functionele accommodatie (MFA) met Brede School en de eerste 
84 woningen is wel in volle gang. ‘Die plannen vallen onder de 
1e fase’, vertelt Rik. ‘En die gaat gewoon door. Zo krijgen we voor 
iedereen alvast een levendige wijk met moderne voorzieningen.’

De Berfl o Tribune is een nieuwssite over de Berfl o 

Es. Je vindt er van alles dat met de wijk te maken 

heeft: verslagen over sport, bewoners reacties 

op de sloop van woningen. Of bijvoorbeeld een 

mooi gedicht van iemand uit de buurt. 

De Berfl o Tribune geeft ook veel nuttige informatie. 
Over een fi tnessprogramma waaraan iedereen kan 
meedoen. Of over waar je met problemen terecht kunt.

Van, voor en door bewoners
Hoofdredacteur Hans Kolkhuis Tanke: ‘De site is van 
en voor bewoners en wordt door bewoners gemaakt. 
We hebben onze eigen fotografen, schrijvers en 
redacteuren. Maar ook van andere sites, uit kranten 
en uit de politieberichten halen we nieuws uit en over 
de Berfl o Es.’

Nieuwe mensen
‘Hierbij kunnen we altijd nieuwe mensen gebruiken’, 
zegt Hans. ‘Wat je voor de site wilt doen, bepaal je 
zelf. Heb je maar één à twee middagen in de maand 
tijd? Prima. Maar meer mag ook. Stukjes schrijven kan, 
of nieuwtjes aanleveren. Foto’s maken. Artikelen op 
de site plaatsen of stukjes die anderen geschreven 
hebben nakijken. Alles is mogelijk. Als het maar over 
de Berfl o Es gaat.’

Nieuwsgierig, wilt u meedoen 
of heeft u tips?
Kijk eens op www.berfl otribune.nl of stuur een
mail naar redactie@berfl otribune.nl.

Bijna een jaar heeft de Berfl o Es nu een sleutelteam; 

mensen die samenwerken op het gebied van zorg. 

Onder hen wijkzuster Louise Pigge en WMO-consulent 

Paul Breunesse. Hoe ziet hun dag eruit?

8.45 uur Louise Pigge start met mails beantwoorden en bellen. 
  Koffi eochtend bij buurtrestaurant Uit & Zo van 

Aveleijn, net als elke dinsdag en donderdag. Dit heb-
ben we opgezet om wijkbewoners meer met elkaar 
in contact te brengen. Vooral ouderen en allochtonen 
hebben behoefte aan zo’n ontmoetingsplek. Bezoekers
praten hier over wat zij zouden willen in hun 
buurt. Binnenkort worden bijvoorbeeld een aantal 
woningen opgeleverd; zou een feestelijke kennis-
makingsbijeenkomst hiervoor leuk zijn? ‘Ja’, zeiden ze.

Middagje met Louise Pigge
12.00 uur  Met een paar andere sleutelteamleden situaties 

in de wijk besproken. Hoe pakken we het aan? 
Welke hulp kunnen we het beste inschakelen? 
Het resultaat was een plan van aanpak. 

14.00 uur  Voorlichting over thuiszorg geven aan buitenlandse 
mensen. Opletten dat ik niet te moeilijke woorden 
gebruik. Of dat ik de woorden anders uitleg. Zoals 
mantelzorg. In mijn vak heel gewoon, maar weten 
mensen die van huis uit geen Nederlands spreken dat 
dit betekent ‘zorgen voor familie, vrienden of buren’?

15.00 uur   Overleg met Twekkelerwegkwartier over wat er in de 
wijk speelt, welke activiteiten we samen kunnen doen.

16.00 uur Administratie-uurtje. 

Middagje met Paul Breunesse
Paul Breunesse bezoekt deze middag een oudere man die bijna 
niet meer buiten komt; hij kan niet meer lopen en heeft ook 
geen geld voor een taxi. ‘Ik heb een scootmobiel voor hem gere-
geld, die hij na anderhalve week al krijgt.’ De meeste bezoekjes 
kan Breunesse als WMO’er alleen af. Had de oudere man in een 
fl at zonder lift gewoond, dan zou hij via het sleutelteam vragen 
om een andere woonplek. En als de man wondverzorging nodig 
zou hebben, dan kwam de wijkzuster van het sleutelteam in 
beeld. Zo sluiten alle partijen mooi op elkaar aan.

Het is even omschakelen: bewoners van het noordelijke en zuidelijke gedeelte van Veldwijk Noord hoeven 

voorlopig hun huis niet uit. Zeker tien jaar blijven de woningen nog staan. Hiermee worden de plannen voor 

de 2e en 3e fase van Veldwijk Noord uitgesteld. De bewoners kregen een brief over de nieuwe situatie.

De woningen aan de Moerbeistraat krijgen dezelfde facelift zoals 

Welbions eerder uitvoerde aan bijvoorbeeld de Goudenregenstraat.

10.00 tot 

11.30 uur 

De koffi eochtend bij buurtrestaurant Uit & Zo is opgezet om 

wijkbewoners meer met elkaar in contact te brengen.

In de maand mei organiseert Welbions een workshop 
Tuin & Terras voor de bewoners van de nieuwbouw-
woningen in Berfl o Es Zuid. Tijdens deze workshop 
krijgen de bewoners tips hoe ze hun tuin of terras zo 
goedkoop mogelijk kunnen opfl euren en onderhou-
den. Ze kunnen ideeën uitwisselen en advies vragen 
aan echte vakmensen. Uiteindelijk gaan ze ook onder 
begeleiding van een tuinman aan de slag. Houd de 
komende maanden de website www.berfl omooi.nl in 
de gaten voor meer informatie.


