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Volgende week is weer HET moment dat HET woord 

van 2022 bekend wordt gemaakt. Er zitten  

fantastische nominaties tussen. Eerlijk gezegd denk ik 

dat onze bemiddelaars zich nogal tegen de 

nominatie aan hebben bemoeid. Het lijkt erop dat 

alle woorden met buurtbemiddeling te maken 

hebben. Neem nou boektokken. We hebben een 

aantal meldingen gehad waarbij mensen aan 

boektokken deden. In plaats van slaan met de hand 

gaven ze een tok met een boek tegen het hoofd van 

de buurman aan. Maar voordeel was dan wel dat de 

buurman bofbelasting kon opeisen. Door het 

boektokken leek het alsof deze mensen de bof 

hadden. Dit konden ze opgeven bij de belasting. En 

dan de klimaatklevers. Dat waren hele lastige 

meldingen. Buren die niet tegen het woonklimaat 

van de buren konden en zich aan de voordeur 

vastplakten van de buren met de eis dat de buren 

het woonklimaat moesten aanpassen. Ook hebben 

we een buurvrouw gehad die haar buurman een 

bonus aanbood als hij zou stoppen met irritant doen, 

de zogenaamde stopbonus. En heb je ooit het geluid 

gehoord van de zevenvinker? Een hele irritante vogel 

die vaak in volières te vinden is. Een vogel die ieder 

deuntje zeven keer zingt en dan heel erg vals. Dankzij 

buurtbemiddeling wordt de Van Dale weer 

uitgebreid met nieuwe woorden. 
 

 info@buurtbemiddelingenschede.nl 

 

 06-53347021 of 06-82824184 

 

Buurtbemiddeling Enschede 

 

Buurtbemiddeling Enschede 

 

LET OP 
23 DECEMBER - 8 JANUARI 

GESLOTEN 
 

Bereikbaarheid 
maandag t/m donderdag 

09.00 - 17.00 uur 

 
 

RESULTATEN 2022 
SLAGINGSPERCENTAGE 

62% 

 

TOP 3 KLACHTEN 

GELUIDSOVERLAST 

PESTEN/TREITEREN/RODDELEN 

TUIN/BUITENPROBLEMEN 

 

   

mailto:info@buurtbemiddelingenschede.nl
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ONTWIKKELINGEN BUURTBEMIDDELING 

 

 

* COÖRDINATOR CYNTHIA STELT 
ZICH VOOR * 

 
Even voorstellen, 

Ik ben Cynthia Smit 50 jaar woon in Enschede met 

mijn zoon Noah van 12 en onze kat Noortje. In mijn 

vrije tijd vind ik het leuk om naar kunst te kijken en te 

beleven. Daarnaast vind ik Netflix, net als de 

afwasmachine, 1 van de beste uitvindingen ooit. Ook 

ben ik mantelzorger voor mijn oma. 

Vanaf 1 januari ga ik aan het werk in de gemeente 

Losser en daar heb ik ontzettend veel zin in. Na jaren 

in het welzijnswerk in Enschede te hebben gewerkt, 

van jongeren- tot opbouwerker, is het fijn om een 

nieuwe plek te leren kennen en contact te maken 

met inwoners. 

Op het kerstfeest heb ik al wat van de sfeer kunnen 

proeven en hoe mooi is het om een groep 

enthousiaste vrijwilligers te zien die mensen wil helpen 

om als goede buur weer naast elkaar te wonen en 

niet onbelangrijk het gevoel geven dat mensen 

gehoord worden! 

 

*BUURTBEMIDDELING MAAKT ZIEK*  

 

De afgelopen maanden hebben we de 

groenteboer leeggekocht, planningen 

gemaakt, routes uitgestippeld want ook 

bemiddelaars kunnen ziek worden. Geven 

bemiddelaars normaal alle aandacht aan 

anderen; nu krijgen zij alle aandacht. Lieve zieke 

bemiddelaars, heel veel gezondheid en we 

hopen dat we je in 2023 weer aan het werk 

mogen zetten.  

 

JARIGE JOBJES & JETJES 

 

24 december Niels 

27 december  Jolanda 

27 december  Leonie 

1 januari Bert 

17 januari Roshnee 

6 februari Nico 

10 februari Elisabeth 

10 februari Jeannette 

12 februari  Francis 

21 februari Truus 

22 februari Wout 

25 februari Jos 

11 maart Ina 

24 maart Karen 

26 maart Meike 

INTERESSANTE LINKS 

www.problemenmetjeburen.nl 

www.overlastadvies.nl 
www.rechtbankoverijssel.nl  

www.platformwoonoverlast.nl 
www.waarstaatjegemeente.nl 

www.hetccv.nl 

www.hetccv-woonoverlast.nl 

www.enschede.nl/meldingen-

klachten-bezwaren/woonoverlast-

melden 

 

 

 

 

http://www.problemenmetjeburen.nl/
http://www.overlastadvies.nl/
http://www.platformwoonoverlast.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.hetccv.nl/
http://www.hetccv-woonoverlast.nl/
http://www.enschede.nl/meldingen-klachten-bezwaren/woonoverlast-melden
http://www.enschede.nl/meldingen-klachten-bezwaren/woonoverlast-melden
http://www.enschede.nl/meldingen-klachten-bezwaren/woonoverlast-melden
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* STOPPENDE EN STARTENDE 
BEMIDDELAARS * 

 

De afgelopen maanden zijn er heel veel 

gesprekken gevoerd met potentiële 

bemiddelaars. Fantastisch om al deze mensen te 

mogen ontmoeten. Erg leuke mensen die 

bemiddelaars 😊.  

WELKOM Ina WELKOM Mandy WELKOM Ellen 

WELKOM Myrte WELKOM Jan Herman WELKOM 

André WELKOM Ingrid WELKOM Hans 

Wat een lefgozers. Er staat ze alleen maar 

“ellende” te wachten.  

Maar het is niet alleen maar halleluja, er is ook 

een tijd van gaan….  

De afgelopen maanden hebben we afscheid 

genomen van Betul. Dank voor je tijd en inzet. En 

je weet het… de deur bij buurtbemiddeling staat 

altijd open.  

 

* KERSTFEEST  *   
Zo op het eind van het jaar is voor ons het 

moment om het gezamenlijk feestelijk af te 

sluiten. Ook dit jaar weer een kerstige avond in 

het pittoreske dorpje Beuningen. Alle 

bemiddelaars werden door de kerstman 

opgewacht en onder begeleiding naar de 

glühwein en chocolademelk begeleid. Daar 

stond de Foute Kerst Bingo voor hen klaar 

inclusief Foute Prijzen. Het was een heerlijke 

bijkletsavond met eten en drinken, zonder ruzies.  

 

Gelukkig hebben we de foto’s nog……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUURTBEMIDDELING 

VERKONDIGEN 
 

Wij zijn een soort van geloof 

verkondigers. We vertellen heel 

graag wie we zijn, wat we doen 

en waarom wij geloven in 

buurtbemiddeling.  

Het afgelopen kwartaal stond bol 

van de voorlichtingen. Mensen 

konden niet rustig ergens 

binnenwandelen of ze werden 

weer “lastig gevallen” door de 

mensen van buurtemiddeling.  

Afgelopen maanden hebben we 

gepredikt in stadsdeel West. 

Komende kwartaal gaan we weer 

een ander stadsdeel lastig vallen.  

 

 

HO …HO…HO… 

3HO STICHTING 

BEWONERSRIJK 
Het klinkt als een scheikundige 

formule. En zo zou je het wellicht 

ook kunnen zien. Afgevaardigden 

van de corporaties Domijn, De 

Woonplaats en Ons Huis voegen 

zich enkele keren per jaar samen 

om ontwikkelingen door te 

spreken. Soort van overkoepelend 

overleg. Buurtbemiddeling mocht 

aanschuiven met als doel bepalen 

of we iets voor elkaar kunnen 

betekenen. De uitkomst van deze 

formulier is JA. Dat kunnen we. 

Vanaf nu gaan we deze formule 

vaker gebruiken.  
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* VERDIEPINGSTRAININGEN * 
 

Zoals de vorige keer vermeld in de nieuwsbrief 

zijn er voor de bemiddelaars in Enschede op 

maat gemaakte trainingen gegeven, de 

zogenaamde trainingscaroussel. Bemiddelaars 

konden deelnemen aan maar liefst vier 

verdiepingstrainingen.  

Omgaan met weerstand  

Praten met mensen met LVB en/of autisme 

Oplossingsgericht werken 

Luisteren, samenvatten, doorvragen 

 

In november heeft de eindevaluatie 

plaatsgevonden. Zowel trainers, bemiddelaars 

als coördinatoren zijn enthousiast. Dit betekent 

dat buurtbemiddeling Enschede vanaf nu een 

viertal eigen trainingen heeft. Begin 2023 wordt 

opnieuw bij de bemiddelaars geïnventariseerd 

waar behoefte aan is. Dan zal opnieuw gekeken 

worden in hoeverre er op maat gemaakte 

trainingen ontwikkelend kunnen worden.  

 

ONTWIKKELINGEN 

BUURTBEMIDDELING REGIONAAL 

 

* REGIO OVERLEG 2.0 * 

It giet oan, de nieuwe vorm van regionaal 

overleg. Vanaf nu zal deze drie keer jaar in 

Deventer plaatsvinden. Gezien de spreiding van 

onze regio ligt dit het meest centraal. Ook zijn er 

vanaf nu drie vast voorzitters met daaraan 3 

ondersteuners gekoppeld. En we gaan met onze 

tijd mee: hybride deelname is mogelijk. Ook zal 

er vooraf informatie opgehaald worden per 

organisatie zodat er geen tijd meer verloren 

gaat aan praattijd per organisatie. Gelet op de 

grootte van onze regio hopen we dat deze vorm 

efficiënter en slagvaardiger zal werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREEKUREN 
BUURTBEMIDDELING 

 

Buurtbemiddeling heeft op 

verschillende dagen en verschillende 

tijden spreekuren in heel Enschede.  

 

Wijkwijzer Noord (Proathuus) 

Woensdagmiddag  

 

Wijkwijzer Oost (Lumen) 

Donderdagmiddag 

 

Wijkwijzer Oost (Glanerbrug) 

Woensdagochtend 

 

Wijkwijzer Centrum 

Donderdagochtend 

 

Wijkwijzer Zuid (Magneet) 

Woensdagochtend 

 

Wijkwijzer Zuid (Stroinkshuis) 

Donderdagochtend 

 

Wijkwijzer West (De Boei 

Donderdagochtend 

 

Wijkwijzer West (’t Ni-je Terphoes) 

Dinsdagochtend 

 

Spreekuur Poolsterstraat  

4e donderdag van de maand 

1400-1500 uur 

 
ACTUELE SPREEKUREN EN TIJDEN OP  

  

 

BIJZONDERE DAGEN 

 

2 januari Dag van je ex 

13 januari Badeenddag 

2 februari IJs ontbijt dag 

26 februari Pistachedag 

9 maart Barbiedag 

30 maart Dag van Potlood 
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* TWENTSE BEMIDDELAARSDAG * 

 

 

 

 

 

 

 

TUKKERPOWER!!!!!! Na enkele jaren gaan we 

weer een Twents bemiddelaarsdag organiseren. 

Oldenzaal, Dinkelland, Losser, Hengelo, Borne, 

Haaksbergen, Almelo, Hof van Twente en 

Enschede gaan in het voorjaar van 2023 een 

dag organiseren voor alle bemiddelaars in 

Twente. Uitwisseling staat op deze dag centraal 

en uiteraard enkele zinvolle workshops. De 

voorbereidingen zijn gestart maar ook alweer 

gestaakt. Ook wel zin in vakantie. Volgend jaar 

pakken we het weer op.  

 

ONTWIKKELINGEN BUURTBEMIDDELING 

LANDELIJK 
 

*STUDENTENBEMIDDELING*  
 

In veel studentensteden is overlast vanuit 

studentenpanden én de aanpak ervan een 

lastig probleem. Maar ook in andere gemeenten 

wonen steeds meer studenten vanwege het 

tekort aan huisvesting, en komt overlast voor. Dit 

alles was reden voor het CCV om het te 

agenderen voor het 

Woonoverlast-lab in oktober. Daarop 

vooruitlopend heeft het CCV in de zomer van 

2022 een inventarisatie gedaan naar 

studentenbemiddeling. Hiervoor zijn projecten 

aangeschreven in 

gemeenten waar een hogeschool of universiteit 

gevestigd is. Ook buurtbemiddeling Enschede 

heeft hier een bijdrage aan geleverd. Het 

rapport dat is geschreven naar aanleiding van 

het onderzoek kan gebruikt worden voor het 

uitrollen van de dienstverlening 

studentenbemiddeling in Enschede.  

 
 
 
 
 
 

SAMEN 1 ENSCHEDE 
 

 

 

 

 

 

 

Het afgelopen kwartaal hebben er 

heel veel meetings in Enschede 

plaatsgevonden met als thema 

Eenzaamheid. In de week van de 

Eenzaamheid waren “Maak eens 

een praatje bijeenkomsten” in alle 

stadsdelen. Maar liefst 47% van 

de bewoners geeft aan zich matig 

eenzaam te voelen. Daarom is het 

doel gesteld om de eenzaamheid 

terug te dringen naar 25% in 2025. 

Een prachtig doel waar iedereen 

iets aan kan bijdragen. 

Samen1Enschede organiseert met 

regelmaat ontmoetingen met 

bewoners en professionals. Ook 

worden er trainingen gegeven om 

mensen bewust te maken wat is 

eenzaamheid is, hoe je het 

herkent etc.  

Buurtbemiddelaars komen bij veel 

mensen thuis, zien en spreken 

veel mensen. Ook wij zien 

eenzaamheid. Natuurlijk is hier 

altijd aandacht voor maar het is 

nooit verkeerd om hier af en toe 

bewust bij stil te staan. In 2023 

gaan we hier extra aandacht aan 

besteden. Want ook wij zien dat 

eenzaamheid een onderliggende 

reden kan zijn voor conflicten. 

Meer informatie op 

www.eentegeneenzaamheid.nl  

 

http://www.eentegeneenzaamheid.nl/
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DONATIE MKG 
 

MKG kiest er ieder jaar bewust voor om geen 

kerstattenties naar relaties te sturen. Het bedrag 

dat hierdoor overblijft wordt geschonken aan 

goede doelen en organisaties die de juiste 

dingen doen in deze maatschappij. Dit jaar 

werd gekozen voor Buurtbemiddeling Enschede. 

Want ook zij zien dat Buurtbemiddeling goed 

werk verricht. De vrijwillige buurtbemiddelaars 

zetten zich iedere dag belangeloos in. En dit 

mag gewaardeerd worden. Het geld komt 

uiteraard terecht bij de bemiddelaars. MKG 

namens iedereen van Buurtbemiddeling 

Enschede DANKJEWEL!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMENS 

Annemiek, Annelies, Mirjam, Rianne, Herman, 

Marcel, Carin, Nico, Jeannette, Francis, 

Marco, Ria, Jeanine, Truus, Erika, Wout, 

Carine, Bert, Bedrettin, Marianne, Erwin, 

Meike, Leo, Roshnee, Niels, Fred, Jos  Leonie, 

Barry, Ab, Karen, Natascha, Arjan, Ina, 

Mandy, Ellen, Myrte, Jan Herman, Andre, 

Ingrid, Jan, Cynthia, Sylvana, Nina, Jolanda  

 

 

 

 

Wij wensen jullie: 

iets goeds, iets lekkers 

iets moois, iets gekkers 

iets aardigs, iets liefs 

maar hoe dan ook iets positiefs. 

Veel geluk en goede gezondheid in 

2023!  

 

 

 

 

 Buurtbemiddeling Enschede heeft ook haar 

eigen kerstlied. Gedurende de 

adventsperiode wordt deze gezongen bij alle 

ruziënde buren. Het resultaat? Lachende 

gezichten en opgeloste ruzies. 

 (Helaas is deze laatste zin niet waar……) 

 

♫♫♫ 

 Kling klokje klingelingeling 

Buurtbemiddeling 

Voor jullie deze speciale dag 

Waarop jij echt stralen mag 

Door jullie is er ruuuust 

Door de ruzies die je blust 

Kling klokje klingelingeling  

Buurtbemiddeling…. 

♫♫♫ 

(melodie: kling klokje kling) 
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