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VAN DE REDACTIE

De lente betekent een nieuw begin voor veel dingen. In onze wijk betekent dat het begin van de “Alles-in-één-
school” aan Het Lang op 20 april (zie pagina 5) en het eerste “Feest van verbinding” op 20 mei, een samenwerking 
tussen o.a. de Tafel van Marcelis, de Kinderboerderij Wesselerbrink en nog meer organisaties in onze mooie wijk.

Ook is het winkelcentrum Zuid bezig om tot volle bloei te komen en werkt de fontein in het park weer. Kortom, 
genoeg redenen om de lente in de Wesselerbrink te vieren.

Feest van Verbinding 
Een initiatief van de Tafel van Marcelis

Op 20 mei staat er iets bijzonders 
te gebeuren in Enschede-Zuid. Dan 
vindt het Feest van Verbinding 
plaats in de straten tussen kinder-
boerderij De Wesseler en de Posten. 
Tijdens dit feest van en voor wijkbe-
woners krijgen alle belangrijke acti-
viteiten en sleutelfiguren in de wijk 
een podium. 

De Tafel van Marcelis
Het Feest van Verbinding sluit aan 
bij het gedachtegoed van Willem 
Marcelis, de vorig jaar overleden 
directeur van de Posten. Het was 
zijn droom de Posten onderdeel 
te maken van de wijk en anders-
om. Hij formuleerde daarvoor vier 
doelstellingen:

Kansen creëren voor mensen met 
lagere inkomens

Motiveren / stimuleren van de 
jeugd om hen te betrekken bij de 
wijk

Ontmoetingen van wijkbewo-
ners in het kader van welzijn en 
verbinding

Het stimuleren van zoveel mo-
gelijk eigen regie over het eigen 
leven

De Tafel van Marcelis – 80 men-
sen uit Enschede en omgeving – 
draagt dit gedachtegoed uit door 

het organiseren van verschillende 
activiteiten in de wijk. Het belang-
rijkste doel is dat zoveel mogelijk 
mensen meedoen aan initiatieven 
voor ontmoeting, ontspanning en 
ontplooiing, zodat zij zich verbin-
den met elkaar en met de wijk.

Het bedrijf Jobra ondersteunt de 
Tafel van Marcelis bij al haar acti-

viteiten, en dus ook bij de organi-
satie van het Feest van Verbinding.

Het Feest van Verbinding
De mooie initiatieven in de wijk 
worden op 20 mei in het zonne-
tje gezet, samen met mensen uit 

de wijk. Hoe gaat het feest eruit 
zien? Te denken valt aan activi-
teiten op het gebied van sport 
(competities, demonstraties), na-
tuur (een picknick in het park), 
cultuur (gedichtenwedstrijd, een 
zangkoor), kinderen (springkus-
sens, kleedjesmarkt), kansen voor 
de wijk (banenmarkt, stichtingen 
die vrijwilligers zoeken) en het 

Schaapscheerdersfeest bij de kin-
derboerderij. 

Op dit moment wordt nog hard 
gewerkt aan het programma, dat te 
zijner tijd via diverse kanalen be-
kend wordt gemaakt. Als het weer 

een beetje meewerkt belooft het 
een onvergetelijk Feest van Ver-
binding te worden!

Hebt u zelf ideeën of wilt u vrij-
williger worden op het Feest van 
Verbinding? Stuur dan een mail 
met uw naam en telefoonnummer 
naar: mail@tafelvanmarcelis.nl.

Als u een kraampje wilt huren bij 
de Kinderboerderij neem dan con-
tact op met de beheerder: Leon 
Haghuis, mailadres L.Haghuis@
enschede.nl.

Festiviteiten bij Kinderboerderij de Wesseler

De Tafel van Marcelis: opgericht ter nagedachtenis van de voormalige directeur van de Posten: Willem Marcelis
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Gemeente
Servicecentrum Zuid 
Wesselerbrinklaan 102
7544 JZ Enschede 
Algemeen, klachten en  
Verkeersspreekuur. 
Tel: 14 053 

Wijkbeheerder 
Tel. 053-4818506
Klachtencommissaris 
(ombudsman): postbus@
klachtencommissarisen-
schede.nl

Wijkagenten
Erna de Witte-Wind,  
Yusuf Oztas en  
Hennie Zwartbroek. 
Tel: 0900 8844

Alifa Jongerenwerker
Mario Delogu 
Tel: 0653347026

Wijkraad
Hertmebrink 1
7544 DC Enschede
Tel: 053 4782627
info@wesselerbrink.com
www.wesselerbrink.com

Huisartsen
Gezondheidscentrum 
Wesselerbrink 
Wesselernering 60-8
C. Machiels 
Tel: 053 4766455 
C.J.G. Bijman
Tel: 053 4766785 
M.R.P. Ros
Tel: 053 4781166 
S.W. van Turennout
Tel: 053 4780088 

P. Slinkman
Geessinkbrink 9
Tel: 053 4764060

M. Comsa
Ramelebrink 7
Tel: 053 4771545

Prikposten
Medisch Centrum 
Broekheurne
Ramelebrink 9
ma - vr: 08.00 – 10.00 uur

FysioGymEnschede-Zuid
Geessinkbrink 7
ma - vr: 07.30 - 10.30 uur

Gezondheidscentrum  
Wesselerbrink
Wesselernering 60
ma - vr: 07.30 - 10.00 uur

Zorgcentrum de Posten
De Posten 135
ma, wo, vr: 08.00 - 10.00 uur

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Bijvank 
B.V. Enschede
Het Bijvank 253 
Tel: 053 4761919

Tandartsenpraktijk  
Wesselerbrink
Wesselernering 60-10
Tel: 053-4769140

ETL Enschede Tandtech-
niek Laboratorium
Vassebrink 1
Tel: 053 4782299

Apotheken
Apotheek Broekheurne 
Wesselernering 1-B 
Tel: 053 4770025

Apotheek Wesselerbrink
Gezondheidscentrum 
Wesselerbrink 
Wesselernering 60-5
Tel: 053 4760643

Fysiotherapie
Kinderfysioteam  
Enschede
Locatie Zuid
Wesselerweg 5
Tel: 053-4341488

Fysiotherapie  
Gezondheidscentrum  
Wesselerbrink,
Wesselernering 60-4
Tel. 053-4780470

Therapie Centrum  
Enschede
Fysiotherapie-ostheopathie-
accupunctuur 
Buurserstraat 216
Tel: 053-4782294

Thuiszorg
Thuiszorgwinkel de Posten
De Posten 135
maandag t/m vrijdag:  
09.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 uur,  
zaterdag: 
11.00 - 12.00, 15.00 - 20.00 uur,  
zondag: 
15.00 - 20.00 uur.

Thuiszorg Livio
tel. 0900-9200

Rechtshulp
Rechtswinkel
Servicecentrum Zuid
gratis juridische hulp
wo 09.00 - 13.00 uur

Wetswinkel Twente
Wijkcentrum  
De Magneet,  
Hertmebrink 1.  
do 19.45 - 21.00 uur.  
Tel: 06 33590669

Overige
Medische Voetverzorging 
Marianne Evers
Medisch Pedicure
Beltrumbrink 24
Tel. 053-4775219 08.00 - 
17.00 uur

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

Dierenartsen Frowijn en  
Vermeulen Enschede
Zunabrink 202 
Tel: 053 4780520

WijkraadADRESSENLIJST

WIJKRAAD WESSELERBRINK
OP ZOEK NAAR TALENT 

 

De wijkraad Wesselerbrink is op zoek naar bewoners die zitting willen nemen als 
lid in de wijkraad. 

 
Van de toekomstig wijkraadleden verwachten wij dat zij: 

- wijkgericht kunnen denken; 
- goed kunnen samenwerken; 

- een boodschap duidelijk kunnen overbrengen. 
 

U gaat deel uitmaken van een enthousiast en hardwerkend 
team met hart voor de wijk Wesselerbrink.Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met opbouwwerker Bertus Siemerink van Alifa, tel. 06-13578258, 
mail: b.siemerink@alifa.nl.

Grote aanvragen wijkbudget
Op 9 maart zijn drie grote 
budget aanvragen gepresenteerd, 
voor totaal € 45.520. Dat is 30% 
van het totale jaarbudget van de 
wijk. De aanvraag voor huiswerk-
begeleiding lag onder hevig vuur.

Naast vertegenwoordigers van 
wijkraad, gemeente, en budget-
aanvragers zijn er maar 3 bewo-
ners aanwezig. Dat is een bizar 
lage opkomst. Het gaat hier im-
mers om € 3 van de € 10 die de ge-
meente per bewoner beschikbaar 
stelt.

Huiswerkbegeleiding € 17.585
Net als vorig jaar doet de Stich-
ting Onderwijsbegeleiding een 
aanvraag (WB17-09-01) voor 
begeleiding van kinderen van 
minima in Wesselerbrink. De 
stichting vraagt € 517 per kind 
voor een nieuwe groep van 34 
kinderen. Alleen kinderen van 
ouders met een inkomen tot 
€1.550 komen in aanmerking. 
Zij kunnen een voucher krijgen 
van de gemeente om hun kind 
deel te laten nemen. De gemeen-
te selecteert daarmee feitelijk de 
kinderen. De kosten betreffen 
de begeleiding zelf: € 9,75 x 1,5 
uur x 40 weken per kind. Huis-
vesting wordt door andere spon-
soren betaald.
De aanvraag ligt meteen onder 
vuur. Er is vorig jaar gezegd dat 
huiswerkbegeleiding principi-
eel niet van wijkbudget betaald 
moet worden. “Dit is de laatste 
keer” is toen duidelijk afgespro-
ken. Het probleem is dat de po-

litiek – lees: de gemeente – dit 
op zou pakken. Dat is kennelijk 
niet gebeurd. Waarom zou zij 
ook? De wijkraden betaalden dit 
immers elk jaar.
Bij Helmerhoek en Stroinkslan-
den heeft de stichting kennelijk 
een soortgelijke reactie ontvan-
gen. De wijkraad adviseert de 
stichting om naar Stadsdeelma-
nagement Zuid te gaan. Die stap 
is al ondernomen. Dan maar 
naar de Stedelijke Commissie. 
De kans is klein dat Werkgroep 
Wijkbreed deze aanvraag goed-
keurt.

Wijkraad € 14.135
Voorzitter Peter van Herpt van 
de wijkraad presenteert aan-
vraag WB17-09-03 voor de 
onkosten van de wijkraad zelf, 
exclusief de kosten van de re-
dactie; die volgt hierna. De helft 
van de aanvraag betreft de huur 
van twee kamers in wijkcentrum 
De Magneet in 2017. De andere 
helft is begroot voor allerlei on-
kosten die het bestuur dit jaar 
verwacht te maken, op basis van 
de kosten van vorig jaar. Men 
reageert vooral op de hoge prijs 
van de huur: € 8.600 per jaar. De 
gemeente heeft al aangegeven 
dat die prijs markt-conform is. 
Bij Helmerhoek en Stroinkslan-
den zouden de prijzen nog hoger 
liggen. De wijkraad gaat op zoek 
naar alternatieve huisvesting.

Communicatie € 13.800
Wijkraadvoorzitter Peter van 
Herpt dient namens de redactie 

budgetaanvraag WB17-09-02 
in. De aanvraag wordt gepre-
senteerd door redactielid Ro-
bert aan de Stegge. Het betreft 
de kosten voor de redactie voor 
maart t/m begin 2018. De redac-
tie levert de Brinkpraat (krant) 
en informatie op website, Face-
book en informatieschermen in 
het winkelcentrum.

De kosten bedragen voorna-
melijk wijkkrant Brinkpraat: 
4 edities per jaar voor € 1.950 
per editie. De andere grote kos-
tenpost is de huur van een ka-
mer in De Magneet: € 2.600 per 
jaar. Voor de website is € 250 
begroot – vooral voor eventu-
ele aanschaf van software voor 
de nieuwe WordPress website. 
Kosten voor consumpties zijn 
opvallend hoog. Dat komt door-
dat de redactie niet een eigen 
waterkoker/koffiezetmachine 
mag gebruiken van de gemeen-
te. Verder wil de redactie van 1 
licentie van Adobe software naar 
twee, voor opmaak van krant en 
bewerken van foto’s en films. De 
redactie heeft ook inkomsten: 
ca. € 1.000 per jaar voor adver-
tenties in de Brinkpraat. En er is 
geld overgebleven van vorig jaar. 
Dat is allemaal netjes meegeno-
men in de begroting. 
De redactie overweegt om een 
zelfstandige stichting te worden, 
en heeft daarvoor ook kosten 
begroot. 
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In Zuid
TALENTEN GEVRAAGD

WERKGROEPEN WIJKBUDGET
Naast dat de wijkraad nog op zoek is naar talenten zijn ook 
talenten welkom om zitting te nemen in de ‘werkgroepen 
wijkbudget’. Er zijn wel wat basisvaardigheden gewenst voor 
deze uit te voeren taak:

• wijkgericht kunnen denken;

• goed kunnen samen werken; 

• beschikken over een goede  schriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheid;

• een boodschap duidelijk kunnen overbrengen;

• een boodschap duidelijk kunnen overbrengen;

• enig inzicht hebben in het ‘lezen’ van een be-
groting; kunnen beoordelen of begrote bedragen 
in juiste verhouding staan met de daarvoor ver-
wachte prestaties en/of materialen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
opbouwwerker Bertus Siemerink, telefonisch (06-13578258) 
of per mail (b.siemerink@alifa.nl). In een eerste kennismaking 
met hem wordt nadere informatie uitgewisseld. Graag tot 
ziens! 

TWENRENO
TRAPRENOVATIE

Tel.: 053 - 851 19 71
www.twenreno.nl

Alle 1 persoons menu’s 
(Tjap Tjoy of Foe Yong Hai of Koe Loe Kai met witte rijst) 

Van €6,00 
Nu voor 

 
 
 

 
 
 
 

Wij bezorgen 
nu ook  

 
 

Wesselernering 40 
7544 JC Enschede 

053-4760613 
 

Openingstijden: 
Maandag gesloten 

Dinsdag t/m Donderdag 
16.00-21.00 

Vrijdag t/m Zondag 
12.00-21.00 

De opkomst en ondergang van het 
Bewoners Team Stroinkslanden
De basis voor de latere Stichting 
BTS ligt in de jaren 2004 en 2005. 
In die tijd liep het project Buurt 
in Actie om ook in Stroinkslan-
den de leefbaarheid en gezellig-
heid te vergroten.

Na afloop van dit project stak 
een groep enthousiastelingen de 
koppen bij elkaar en onder lei-
ding van de legendarische Wim 
Kuut werd besloten om in 2007 
de stichting Bewoners Team 
Stroinkslanden op te richten.
Het belangrijkste doel was in die 
tijd om “een brug te slaan tussen 
bewoners, gemeente en woning-
bouwcorporatie”.

Voor de vele succesverhalen ver-
wijs ik u graag naar de website: 
www.stroinkslanden.nl.
Het einde van de stichting BTS 
wordt gemarkeerd in een be-
stuursvergadering op 10 maart 
2017 waarin door het voltallige 
bestuur unaniem is besloten de 
stichting op te heffen.
In deze “opkomst en ondergang” 

zult u geen uitgebreid en gede-
tailleerd verslag  vinden van alle 
gebeurtenissen. We volstaan met 
een samenvatting.

Het grote struikelblok is gewor-
den de aankoop van de gymzaal 
aan Het Stroink 108. Via een 
gebruikersovereenkomst werd 
BTS al in juli 2013 verantwoor-
delijk voor de gas-water-licht 
kosten, per 17 september 2014 
werd BTS eigenaar van de tot 
Stroinkshal omgedoopte gym-
zaal. 

Al heel spoedig bleek er van alles 
mis te zijn: van een gebrekkige 
besluitvorming binnen BTS tot 
misleidende communicatie tus-
sen Stadsdeel Zuid en BTS, ver-
draaiingen van de werkelijkheid, 
alternatieve feiten……
De verhoudingen tussen de par-
tijen werden onwerkbaar, de 
vrijwilligers werden overvraagd, 
de exploitatie van de gymzaal 
werd onbetaalbaar en onverant-
woord onveilig.

Voor de leden van BTS werd de 
opgave om op deze manier nog 
als vrijwilliger zoveel energie, 
betrokkenheid en motivatie op 
te brengen te groot.

De Stroinkshal werd gesloopt, de 
begeleiding van de zo belangrij-
ke en onmisbare Smiley vrijwil-
ligers raakte in het slop – Radar 
nam het over van Alifa- de eva-
luatie van het hele project gym-
zaal met Stadsdeel Zuid verliep 
zeer onbevredigend.

Kortom, BTS besloot  een eind 
te maken  aan een periode van 
10 jaar waarin vele successen ge-
vierd konden worden, een peri-
ode waarin veel is bereikt, maar 
waarbij met name de laatste 2 
jaren een onwerkbare, demoti-
verende situatie is ontstaan.
De stichting Bewoners Team 
Stroinkslanden is opgeheven!
Het is niet anders!

21-03-2017, L.N.

Fotoimpressie van de palmpasenoptocht 5 april 2017, bij Kinderboer-

derij de Wesseler. Het was weer een geslaagde opkomst!
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In Zuid
Wijkbudgetten: Kostverloren

Bewoners van Kostverloren heb-
ben wijkbudget aangevraagd 
voor een prettiger aanzicht van 
hun straat.

Begin februari 2017 is begonnen 
met het verwijderen van oude 
boomstronken en wildgroei van 
struiken. Na de winterse om-
standigheden zijn de werkzaam-
heden begin maart hervat, te be-
ginnen met het opnieuw stellen 
van trottoirbanden en het leggen 

van twee rijen stoeptegels. We-
derom waren de weersomstan-
digheden een vervelende factor 
door overvloedig regenval.

Zo rond half maart werd achter-
gebleven afval verwijderd en is 
onder een heerlijk voorjaarszon-
netje de beplanting afgerond.

In overleg met de Wijkbeheer-
der, de heer T. Loevering, en een 
aantal bewoners van het Kost-
verloren is het eindresultaat een 
behoorlijke verbetering en een 
veel beter aanzien voor de straat 
en voor de buurt. Wandelaars en 
fietsers die tijdens hun tocht het 
Kostverloren aandoen zullen dit 
ongetwijfeld beamen.

bewoners Kostverloren

Fit & Actief in Enschede Zuid
Dankzij de samenwerking tussen 
Sportaal, Stadsdeelmanagement 
Zuid en Gezondheidscentrum 
Wesselerbrink is de beweegacti-
viteit Fit & Actief voor 55+ers ge-
start in stadsdeel Enschede-Zuid. 

Deze vindt plaats bij het Ge-
zondheidscentrum Wesseler-
brink. 

Over Sportaal
Wij stimuleren mensen 
om samen te sporten en te 
zwemmen. Dat doen we door 
sportactiviteiten te organise-
ren, voor veilige en schone 
sportaccommodaties te zor-
gen en sporten voor ieder-

een bereikbaar te maken. Wij 
zijn Sportaal, spelverdeler in 
sport. 

Fit & Actief is een unieke 
combinatie van beweging, 
voeding en fysiotherapie. 
Vanuit het Fit & Actief pro-
gramma worden wekelijks 
diverse activiteiten georga-
niseerd, zoals Tai Chi, Smo-
vey walking en Fitness- en 
conditietraining. De sport-
zaal wordt hiervoor twee 
momenten in de week be-
schikbaar gesteld door Ge-
zondheidscentrum Wesse-
lerbrink en Smovey vindt 
buiten plaats. Deelname is 

de eerste twee weken gratis. 
Aanmelden voor Fit & Actief 
en voor meer informatie kun 
je terecht bij de docente, Joke 
Veldhuis, j.h.veldhuis@kpn-
mail.com of 06-22542669.

Meer informatie en het roos-
ter is te vinden op http://
sportaal.nl/nieuws/fit-and-
actief-enschede-zuid 

Fontein Wesselerbrinkpark
Sinds eind maart spuit de fontein 
weer in het Wesselerbrinkpark, 
van ’s morgens 8:00 tot ’s avonds 
10:00 uur. Een mooi uitzicht en 
goed voor het zuurstofgehalte 
van het water.

De Stichting 55+ voor alle senioren in 
Enschede
Bij veel oudere inwoners van En-
schede is de Stichting 55+, het 
centrum voor de derde leeftijd, 
wel bekend. Wekelijks zijn er zo’n 
90 activiteiten en er komen onge-
veer 1000 mensen over de vloer. 
Hiernaast de voorzijde van onze 
folder. Wat er zoal gebeurt er bij 
de Stichting 55+ leest u hieron-
der. 

Cultureel 
Taalcursussen (Frans, Engels, 
Spaans en nieuw Italiaans), vier 
luisterklassen vnl. klassieke mu-
ziek, literatuur, kunstbeschou-
wing, filosofie, genealogie, een 
Shantykoor voor mannen en 
een dameskoor, maandelijkse 
presentaties.

Creatief
schilderen, tekenen, (creatief) 
handwerken, boetseren, kaarten 
maken, hout- en metaalbewer-
king en naaien

Ontspannend
Biljarten, bridgen (9 groepen), 
eendaagse en meerdaagse rei-
zen, excursies, kegelen, Jeu de 
boules, tai chi, yoga, koersbal, 
fiets- en wandeltochten. 

Maar dit is nog niet alles: we ge-
ven ook computerlessen, er zijn 
twee beleggingsclubs, een zon-

dagmiddaginstuif en er is vast 
nog wel wat vergeten.

 Bent u benieuwd geworden? Kijk 
op onze website www.55plus-en-
schede.nl of kom langs in ons 
centrum ’t Pluspunt, Schutters-
veld 17 te Enschede. Bellen kan 
ook: tel. 053-4322081.

Victoria Keepersschool

Vrijdag 24 februari 2017 ging de 
eerste keepersdag van start bij 
Voetbal Vereniging Victoria’28.

De Keepersschool Regio Twente 
is opgericht in 2009 door Michel 
Veurink. Michel heeft zijn ken-
nis opgedaan als keeper bij on-
der meer FC Twente en Heracles 
Almelo. Na zijn carrière is hij 
verder gegaan als keeperstrainer 
bij diverse verenigingen.

Inmiddels is Michel fulltime 
keeperstrainer waardoor hij zijn 
passie kan voortbrengen bij de 
keepers die hij traint. Vanaf het 
begin staat Keepersschool Regio 

Twente voor Passie, Gedreven-
heid, Kennis en Professionaliteit 
en is voor iedereen die de gedre-
venheid en de passie heeft om te 
willen trainen als een prof.

Keepersschool Regio Twente is 
de enige keepersschool die een 
geheel voetbal seizoen traint. 
Dus alle onderdelen van het 
keepersvak komen tijdens dit 
seizoen aan bod. Kortom meer 
trainen, meer aandacht en dat 
betekent weer dat de keepers 
snel beter worden qua niveau. 

Keepersschool Regio Twente 
werkt met kleine groepen. Het 

streven is 4 keepers maximaal 
per groep. Hierdoor ontstaat 
er veel aandacht voor het indi-
vidu. De groepen worden niet 
ingedeeld naar leeftijd, maar 
ingedeeld naar kwaliteit. Hier-
door houden de keepers elkaar 
scherp en is er constante mo-
tivatie om alles eruit de willen 
halen. Keepersschool Regio 
Twente werkt volgens haar eigen 
ontwikkelde trainingsmethode 
“druk op de bal” en traint op di-
verse locaties.

Kijk voor meer informatie op 
www.keepersschoolregiotwente.
nl

Fanatieke keepers hard aan het trainen
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Profiel
Hoe mooi samenwerking kan zijn: De Alles-in-één-school

Dit verhaal gaat over verbindin-
gen tussen mensen met hart voor 
kinderen en volwassenen in de 
wijk. De Alles-in-één-school Het 
Lang aan Het Lang 78 ligt in de 
wijk Wesselerbrink. 

Mijn naam is Ellen Rouwen-
horst en ik ben directeur van 
IKC Het Lang. Op dit moment 
ben ik naast directeur ook de  
mede aanstuurder van de Alles-
in-één-school, dit doe ik samen 
met een hele groep betrokken 
mensen. Op uitnodiging van 
Jolanda Venturini, heb ik tijdens 
de wijkraadbijeenkomst van 9 
maart een presentatie gehouden 
over de Alles-in-één-school.

Het Lang  is één van de 33 scho-
len van Stichting Consent. Het 
Lang hoort bij het samenwer-
kingsverband Platform Brede 
scholen Wesselerbrink. Het sa-
menwerkingsverband heeft als 
doel, de kansen te vergroten van 
kinderen van 0-12 jaar in de wijk 
de Wesselerbrink. 

De Alles-in-één-school is een 
initiatief vanuit de Gemeente 
Enschede. Zij hebben een ge-
meentelijk beleid rondom de 
inclusieve stad, met de bedoe-
ling kinderen en volwassenen 
in staat te stellen hun talenten 
te ontwikkelen en zoveel moge-
lijk mensen te betrekken bij de 
maatschappij. De school en kin-

deropvang Hebbes hebben hier-
voor samen een plan van aanpak 
gemaakt. 

Op 5 oktober 2016 heeft Eelco 
Eerenberg, toestemming ge-
geven voor de uitvoering van 
dit plan van aanpak. Van de 
Gemeente krijgen wij geld om 
de plannen uit te voeren. Dit 
schooljaar zijn we begonnen 
met de uitvoering van de eerste 
ideeën.

De Alles-in-één-school is er 
voor het hele gezin. Je kunt er 
op elk moment zomaar binnen-
lopen en er is ruimte om naar je 
verhaal te luisteren. Wij willen 
graag een school zijn die een 
bijdrage levert aan het leefkli-
maat in de wijk. Een plek waar 
kinderen, ouders en buurtgeno-
ten graag naar toe gaan. Waar je 
je gelukkig voelt. De school wil 
meer bieden dan alléén maar 
onderwijs. De school als ont-
moetingsplek van de wijk. Een 
school waar nu en in de toe-
komst passend onderwijs, pas-
sende hulpverlening, passende 
samenwerking, passende aan-
pak, passende ondersteuning, 
passend taalaanbod, enz.. die 
past bij de populatie, de buurt en 
de omgeving. 

Wij willen graag dat er activitei-
ten plaatsvinden van bv. 7.00 tot 
19.00 uur. 

De Alles-in-één-school biedt 
zorg voor de  kinderen en hulp 
aan ouders. Naast het team en de 
kinderopvang, werken we samen 
met andere belangrijke partners: 

ouders, buurtgenoten, het wijk-
team, GGD Twente, Stichting 
onderwijsbegeleiding Oost Ne-
derland (huiswerkbegeleiding), 
Power (taallessen voor volwas-

senen), logopedie, fysiotherapie 
en Alifa.

De wens is om één team te ma-
ken van de verschillende part-
ners. Waarbij we vroegtijdig  
zorg voor kinderen en ouders 
bieden. De uitgangspunten voor 
de Alles-in-één-school zijn: 

De Eigen-kracht-benadering:
deze methode heeft als uitgangs-
punt het zoeken van hulp bin-
nen de eigen kring, waardoor 
meer eigenaarschap ontstaat bij 
degene die het probleem heeft. 

Het Aarhus Model:
dit model legt de nadruk op het 
voorkomen van en het vroegtij-
dig ingrijpen bij  problemen.

Positieve gezondheid:
gezondheid is het zich kun-
nen aanpassen en het zelf kun-
nen beslissen over lichamelijke, 
emotionele en sociale uitdagin-
gen van het leven.

Bij deze uitgangspunten hebben 
wij de volgende ideeën bedacht.
Een idee waar op dit moment 
hard aan gewerkt wordt is bv. 
ouder- en buurtbetrokkenheid. 
In de school hebben ouders een 
lokaal ingericht tot huiskamer. 
In deze huiskamer kunnen ou-
ders en buurtbewoners gezellig 
met elkaar een kopje koffie drin-
ken en praten. Daarnaast kun-
nen ze van elkaar leren en elkaar 
helpen. 

In samenwerking met ouders 
worden er creatieve ochtenden 
georganiseerd, daarnaast zijn we 
bezig om andere activiteiten te 
bedenken. 

Een mooi voorbeeld van posi-
tieve gezondheid is het ontbij-
ten met het gezin. De peuter- en 
kleuterouders hadden hiervoor 
een uitnodiging ontvangen, na-

tuurlijk mochten ook de oudere 
broers en zussen mee.  Voor alle 
drie ochtenden was er een grote 
opkomst. Het was erg gezellig.
Na afloop gingen de kinderen 
naar de klas en werd met de ou-
ders een thema besproken. Alifa 
had het thema ontbijtstress ge-
kozen, dit sloot goed aan bij het 
ontbijt en was herkenbaar voor 
iedereen. 

Andere activiteiten met ver-
schillende partners die ook van 
start zijn gegaan in de Alles-in-
één-school zijn: 

- Taallessen voor volwassenen 
door Power; 
- Themaochtenden voor volwas-
senen door Alifa; 

- Beweegkriebels bewegen met 
peuter en ouder door Scoren 
met gezondheid; 
- Themaochtenden door de 
jeugdverpleegkundige van GGD 
Twente; 
- Huiswerkbegeleiding door de 
Stichting onderwijsbegeleiding 
Oost Nederland; 
- Logopedie door Logopedie 
Wesselerbrink; 
- Fysiotherapie door Fysiothera-
pie Stroinkslanden; 
- Wijkcoach inloopspreekuur 

Met groot enthousiasme en ge-
drevenheid zijn wij zeer actief 
om de nieuwe ontwikkelingen 
vorm te geven. Wij kunnen 
dit niet alleen, samen staan we 
sterk. Wij zijn er tenslotte niet 
alléén voor onze kinderen en 
ouders, maar ook voor u en de 
kinderen in de wijk. Kom gerust 
een keertje kijken, want wij he-
ten u van harte welkom in de Al-
les-in-één-school. 

Op donderdag 20 april vanaf 
11:45 uur zal Wethouder Eelco 
Eerenberg de Kick-off verrich-
ten van de Alles-in-één-school. 

Ook krijgt de school een nieuwe 
naam, die mag ik helaas nog niet 
verklappen. 

Wilt u meer informatie over de 
Alles-in-één-school of heeft u 
ideeën? Dan kunt u contact met 
mij opnemen: 

Ellen Rouwenhorst, direc-
teur van Obs/Ikc Het Lang 
email: hetlang@hetlang.nl. Tel: 
053-4783833



Winnaar kleurplaatwedstrijd Brinkpraat winter-editie: 
Lukas Shabo!  
Hij heeft zijn prijs al opgegeten, dus we konden helaas geen foto meer 
maken...

Wist u dat we in onze wijk een “Picasso-in-de-dop” hebben? 

Hij heet Christian Promes en hij kwam zelf met het idee om zijn kunstwerk in de Brinkpraat te 
plaatsen. Hij werd geïnspireerd door Pablo Picasso. In een volgend nummer leest u meer over 
hem. Ook zal hij vast en zeker wel vaker iets voor onze krant willen maken.

Ingestuurde tekening: “De Vlekken Niks” door Christian Promes



Speeltuin
‘T Polböske
Wesselerbrink
Beltrumbrink 52 B
7544 ZD Enschede 
053 477 08 57

Smiley
Wesselerbrinklaan 150 
tel. 0613713785

Activiteiten Smiley
Smiley is weer van maandag t/m donderdag open.

Speeltuin
Tuindorp
Wesselerbrink
Vlierstraat 65
7544GG Enschede
053-4762523

Activiteiten Tuindorp 
Elke woensdagmiddag Creatief voor kinderen 
Leeftijd: 4 t/m 12 jr 
Kosten: gratis, incl. ranja 
Aanvang: 14.30 - 16.00 uur

Elke laatste woensdag van de maand Kinder-
bingo, elk kind een prijs 
Leeftijd: 4 t/m 12 jr 
Kosten, 1 euro, incl. ranja 
Aanvang: 14.30 - 16.00 uur

1 mei maandag: Strijkkralen 
3 mei: Houtbranden
10 mei: Moederdag-knutselen
17 mei: Vogels maken 
24 mei: Foam Klei 
31 mei: Bingo 
7 juni: Textiel kleuren
14 juni: Vaderdag-knutselen

21 juni: Gips gieten
28 juni: Kleien
5 juli: Foto overzetten op 
hout
12 juli: Schilderen met lijmp-
istool
19 juli: Bingo. Laatste cre-
atief.

Viva Speeltuin’t Polböske: 
Maandag 31 juli t/m vrijdag 4 
augustus.

Programma is onder voorbe-
houd en bij mooi weer zijn er 
buitenactiviteiten.
Creatief is op woensdagmid-

dag van 14:30 uur tot 16:00 
uur.

Voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar. Gratis Entree.
Voor alle kinderen een beker 
Ranja.

Frisse start voor Smiley

De vrijwilligers van Smiley 
Wesselerbrink en de Brink gaan 
met elkaar aan de slag om van 
de speluitleen en het organise-
ren van activiteiten voor kinde-
ren op het Smileyveld nog een 
groter succes te maken.

In opdracht van de gemeente 
Enschede begeleidt Eurus de 
huidige en potentiële vrijwil-
ligers van beide organisaties 
in het verder optuigen van de 
activiteiten op het Smileyveld.

Op dit moment hebben de or-
ganisaties te maken met een 
terugloop in het aantal vrij-
willigers. Hierdoor kunnen of 
konden de vrijwilligers Smiley 
met moeite alleen de woens-
dagmiddag openhouden.

Eurus heeft nu een aantal ac-
ties gepland om niet alleen de 
openingstijden te verbreden, 
maar ook de kinderactiviteiten 
uit te breiden en de samenwer-
king met andere vergelijkbare 
initiatieven te bevorderen.

Heb jij 3 uur in de week tijd 
om samen met kinderen acti-
viteiten te ondernemen of wil 
je graag helpen met de speluit-
leen?

Neem dan contact op met Bur-
han Carlak van Eurus, bur-
han@eurus.nl of 06-43907410.

Wijkagenda

Extra activiteiten in de Broekheurnerstede
Woensdag 19 april
Optreden van “Dorus” 
19.30-21.30 uur 
€ 3.50 p.p. 
Grand Café

Dinsdag 25 april
Weense middag 
Met deze middag heerlijk 
gebak in de verkoop. 
15.00-16.30 uur 
Grand Café

Dinsdag 9 mei
Bloemschikken 
10.00-12.00 uur 
U neemt zelf een bakje mee 
met een doorsnee van 20 cm. 
Kosten € 7.50 p.p. 
Activiteitenruimte

Opgave een week vooraf bij de 
sociaal cultureel werker van 

de Broekeurnerstede

Donderdag 18 mei
Lingerie verkoop “Wilens” 
14.00-16.30 uur 
Hal

Vrijdag 19 mei
Snackverkoop 
15.00-16.30 uur 
Grand Cafe

Zondag 21 mei
Matineeconcert (gratis) 
15.30-16.30 uur 
Optreden door: “’n 
Brook’heurn”, Het bewoners-
koor van de Broekheurner-
stede 
Grand Café

Dinsdag 23 mei
Optreden door Harald Veen-

stra met: 
“Oranje Boven” 
Een koninklijk liedjespro-
gramma van Wilhelmina tot 
Willem-Alexander omlijst 
met prachtige dia’s. 
19.30-21.30 uur 
€ 3.50 p.p.  
Grand Café

Daarnaast kunnen ook wijk-
bewoners gebruik maken van 
de warme maaltijden in het 
Grand Café.

Daarvoor dient men contact 
op te nemen met Robert Wel-
ling, facilitair coördinator, 
0900-9200

Ons winkeltje biedt ook leuke 
cadeau artikelen! Open van 
9.30-11.30 uur

De bouwwerkzaamheden aan 
het nieuwe dak van ons Win-
kelcentrum zijn vrijwel klaar. 
Dit werd op zondag 9 april 
gevierd samen met het be-
kendste bouw-duo van Neder-
land, Buurman & Buurman!  
 
Hiernaast een foto impressie 
van een geweldig leuke middag.

Meet & Greet met Buurman & Buurman Winkelcentrum Zuid
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Gemeente

Enschede Deelt: lokaal delen en ruilen
Vroeger waren burendiensten 
heel gewoon. Het lenen en ge-
bruiken van elkaars spullen 
kwam dagelijks voor. In de huidi-
ge economie is bezit en eigendom 
echter belangrijker geworden. 
Zonde en jammer, want het delen 
van spullen of elkaar helpen met 
een huis-tuin-keuken klus is veel 
leuker en nog goed voor de buurt 
ook. EnschedeDeelt maakt dat 
laatste daarom mogelijk voor ie-
dereen in de gemeente Enschede.

EnschedeDeelt.nl is een lokale 
deelwebsite, een soort markt-
plaats waarop iedereen in En-
schede, Lonneker, Boekelo, Us-
selo en Glanerbrug van alles met 
elkaar kan delen. Of het nu gaat 
om spullen, gereedschap, auto’s, 
klusjes of kleding, je kunt het 
via de website ruilen, weggeven 
of uitlenen aan mensen bij je in 
de buurt. Het werkt in principe 
heel eenvoudig. Je gaat naar de 
website, maakt een account aan 
en zoekt wat je nodig hebt of je 
plaatst zelf een item online dat 
je wilt delen met buurtgenoten. 
Eigenlijk gaan we dus terug naar 
grootmoeders tijd, maar dan 
met de technologie van nu. De 
deeleconomie is door de komst 
van het internet en online deel-
platformen weer helemaal boo-
ming.

Van bezit naar gebruik
Toch vraagt het weer gaan delen 
van onze eigendommen wel om 
een flinke verandering van ons 
denken en doen. Wat doe jij als 
je voor het eerst op skivakantie 
gaat, maar geen skikleding of een 

ski-box voor op de auto hebt? 
Wat doe je als je een taart wil 
bakken voor je verjaardag, maar 
de mixer is kapot? Wat doe je als 
jouw sportvereniging materialen 
nodig heeft? Koop je dan gelijk 
nieuwe spullen? In veel gevallen 
wel, want we zijn immers jaren-
lang gewend geweest om nieuwe 
spullen te kopen als we ergens 
behoefte aan hadden. Maar heb 
je er al weleens aan gedacht om 
het tijdelijk van buurtgenoten 
te lenen of andere verenigingen 
om hulp te vragen?

Delen met jouw buurt, straat of 
sportclub
Om de drempel om te starten 
met delen te verlagen en het on-
derling vertrouwen te vergroten 
is het mogelijk om een besloten 
deelgroep te starten op Ensche-
deDeelt. Zo kan je bijvoorbeeld 
met jouw buurt, straat, initiatief 
of sportclub in eigen deelgroep 
allerlei zaken delen met je buren, 
familie of sportmaatjes. Mensen 
zijn namelijk vaak sneller ge-
neigd spullen uit te lenen aan of 
klusjes te doen voor mensen die 
ze al kennen of waar ze een be-
paalde band mee hebben. Ver-
trouwen speelt online natuurlijk 
sowieso een grote rol. 

Naast de deelgroepen heeft de 
website daarom allerlei aanvul-
lende services die dat vergroten, 
zoals: gebruikersreviews, ac-
count verificatie, huurvoorwaar-
den en verzekeringen.

Goed voor de buurt, het milieu 
en de portemonnee

Wat in ieder geval als een paal 
boven water staat is dat het lo-
kaal delen tussen inwoners, 
maatschappelijke initiatieven, 
sportclubs en scholen onder an-
dere zorgt voor meer sociale ver-
binding in Enschede. Mensen 
komen met elkaar in contact, 
delen spullen en helpen elkaar 
met een klus of zorgtaak. Hoe 
leuk is dat? Daarnaast is het ook 
nog goed voor het milieu, want 
we gaan beter om met alle spul-
len die we al hebben, we kopen 
minder nieuw en dat is ook weer 
goed voor onze portemonnee. 
Deel jij mee in Enschede?

Wijkbudget Wesselerbrink

Elke woensdag fiets ik langs de 
Markesteen die is geplaatst bij 
de kruising Wesselerbrinklaan 
en Het Lang. Ik vind het een 
mooi punt. Niet alleen omdat 
de steen een stukje geschiede-
nis van ons stadsdeel weergeeft 
en dienst doet als trefpunt voor 
de bewoners in zuid. Maar ook 

omdat dit een mooi voorbeeld is 
van samenwerken in de wijk. Het 
idee kwam van de Loakstenen-
commissie en werd vervolgens 
door de wijkraad Wesselerbrink 
enthousiast opgepakt. Door geld 
uit het wijkbudget kon de Mar-
kesteen ook echt op zijn huidige 
plek worden gezet.

Hetzelfde denk ik ook als ik 
langs de Wesselerbrinkvijver 
fiets. Het is toch prachtig dat de 
fontein daar weer werkt na jaren 
buiten gebruik te zijn geweest! 
En niet alleen omdat het een 
mooi gezicht is, maar ook omdat 
dit door bewoners zelf is opge-
pakt. Zij sloegen met een aantal 
ondernemers de handen ineen 
en met een bijdrage uit het wijk-
budget kon de fontein weer in 
gebruik worden genomen. 

Zo zijn er nog wel meer voor-
beelden te noemen: de eetsoos 
voor 55 plussers, de activiteiten 
op de kinderboerderij, de AED 
in de wijk, de picknickbanken 
en bloembakken in de openbare 
ruimte en een inloopspreekuur 
van de wijkraad in de Magneet. 
Stuk voor stuk prachtige activi-
teiten die door uw inbreng en 
met een bijdrage uit het wijk-

budget zijn gerealiseerd. En zo 
hoort het ook. 

U woont en leeft hier en kent 
uw buurt als geen ander. Ik vind 
het ook heel logisch dat u dan 
samen met buurtgenoten en de 
wijkraad bepaalt wat nodig is. 
Daar is ook geld voor: het wijk-
budget. Uiteraard kent het wijk-
budget wel een aantal spelregels 
en speelt de wijkraad hierbij sa-
men met de wijkmanager een 
belangrijke coördinerende rol. 
Maar zoals u ziet: er is veel mo-
gelijk. Op de website ‘jijmaakt-
debuurt.nl’ kunt u zien welke 
ideeën er allemaal leven in uw 
buurt en kunt u ok de spelregels 
nalezen.

Dus heeft u plannen of idee-
en waarmee u uw buurt kunt 
verrijken, dien ze dan in! Wie 
weet komt uw idee ook in aan-

merking voor een bijdrage uit 
het wijkbudget. Op de websites 
wesselerbrink.com en jijmaakt-
debuurt.nl ziet u hoe u dit kunt 
doen. Maar u kunt uw idee ook 
mailen naar: wijkbudget@wes-
selerbrink.com of per post stu-
ren naar: Wijkbudget Wesseler-
brink, Hertmebrink 1, 7544 DC 
Enschede.

Zit u ergens mee of wilt u uw 
plannen en ideeën met mij be-
spreken? Dat kan ook. Elke 
eerste woensdag van de maand 
kunt u bij mij in het wijkservice-
centrum Zuid binnenlopen. Als 
u van te voren even contact op-
neemt met het secretariaat van 
het stadsdeel Zuid voor een af-
spraak via telefoonnummer 053 
4818520, zorg ik dat de koffie 
klaar staat. 

Jurgen van Houdt

Wethouder Jurgen van Houdt

Pilot gras maaien
Vorig jaar waren er veel klachten 
over het gras. Voor die stukken 
gras gaat de gemeente dit jaar 
niet 2 keer maar 6 keer maaien. 
Daarnaast gaat zij als proef twee 
stukken 2, 6, 12, en 26 keer maai-
en.

Wat betreft het gras dat 6 x ge-
maaid worden, hebben wij voor-
al stukken gekozen waar burgers 
niet zo goed over te spreken 
waren. De rest blijft 2 x maaien 
(klepelen). Nu wil het gemeente-
bestuur dat wij een stuk aanwij-
zen waar 4 vormen van maaien 

in voorkomen (als pilot voor één 
jaar): 2 x maaien, 6 x maaien en 
12 x maaien, en 26 x (als gazon) 
maaien. Wij hebben daarvoor 
twee stukken aan de Wesseler-
brinklaan aangewezen.

Wij willen graag van zoveel mo-
gelijk bewoners de mening ho-
ren over het resultaat van deze 
pilot. Voor meer informatie zie 
wesselerbrink.com

Ton Loevering, wijkbeheerder.

Even voorstellen

Mijn naam is Desirée Buitink, 
49 jaar en ik ben werkzaam voor 
M-pact als Matchadviseur. M-pact 
was voorheen vrijwilligers 053, die 
is samengegaan met de Volksuni-
versiteit Enschede om beter van 
dienst te kunnen zijn op het gebied 
van matching, advies, training en 
educatie van vrijwilligers en orga-

nisaties. M-pact is wijkgericht gaan 
werken, ik heb Enschede Zuid voor 
mijn rekening genomen.

Mijn doel is organisaties, bedrij-
ven en vrijwilligers te verbinden 
door bemiddeling, ondersteuning 
en vooral inspiratie. Het in bewe-
ging krijgen van mensen, dat is 
wat ik graag doe! Ik houd van uit-
dagingen in een creatieve, flexibe-
le en resultaatgerichte omgeving.

Ik heb 25 jaar lang als kapster ge-
werkt, maar ik zocht inhoudelijk 
naar meer uitdaging. Op mijn 
37ste ben ik aan de opleiding Per-
soneel en Arbeid begonnen. Na de 
opleiding heb ik voor uitzendbu-
reaus gewerkt en vervolgens ben 
ik op secretarieel gebied werk-
zaam geweest. Ik gun mijzelf nu 
de tijd om mijn ideale droombaan 
te creëren. In mijn baan zoek ik 

het menselijke aspect, ik wil ver-
binden en motiveren. Bij M-Pact 
kan ik mijn kwaliteiten inzetten en 
dat hoop ik voor Enschede Zuid te 
kunnen bewerkstelligen.

Heb jij als organisatie vrijwilligers 
nodig, maar is het lastig de juiste 
personen te vinden, of wil je zelf 
als vrijwilliger aan de slag maar 
weet je niet waar of hoe? Kom dan 
eens vrijblijvend langs voor een 
gesprek, ik help je graag op weg.

Ik ben elke donderdag van 
09:00-17:00 uur aanwe-
zig in het Service Centrum 
Zuid, Wesselerbrinklaan 102.  
Voor meer informatie zie www.m-
pact.nl

Tot ziens, 
Desirée Buitink
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Vraag? & Aanbod!

Doe mee aan de WAK! 
Van 3 t/m 11 juni 2017 vindt in 
Enschede voor de zevende keer 
de WAK plaats: de Week van de 
Amateurkunst. Dit evenement 
biedt een podium voor men-
sen die in hun vrije tijd met 
zang, dans, schilderen, thea-
ter, muziek etc. bezig zijn. Doe 
jij mee? 

De WAK is dé kans om jou-
zelf en/of jouw werk te laten 
zien. De definitieve aanmel-
ding moet uiterlijk 26 maart 
binnen zijn. Maar als je hulp 
nodig hebt bij het zoeken van 
een geschikte locatie voor 
jouw optreden of expositie, 
stuur dan zo snel mogelijk 
(maar uiterlijk eind februari) 
een mail aan info@waken-
schede.nl. De WAK-organisa-

tie helpt je dan met het zoe-
ken. 

De organisatie heeft bijvoor-
beeld contact met (eet)cafés 
in de binnenstad voor kleine 
optredens en exposities. Ook 
hebben ze gesproken met de 
grote culturele instellingen in 
de stad met de vraag hoe zij 
de WAK willen ondersteunen. 
Daaruit komt naar voren dat 
vele organisaties de WAK op 
de een of andere manier wil-
len helpen, bijvoorbeeld door 
een optreden mogelijk te ma-
ken, zoals bij de Bibliotheek, 
TwentseWelle, Jazzpodium 
De Tor en het Wilminktheater 
en Muziekcentrum Enschede. 

Daarnaast zijn er andere bij-

zondere mogelijkheden zoals 
exposeren bij de filmzalen 
van Concordia of in Prismare. 
Meld je dus snel als je interes-
se hebt om mee te doen! 

Door deelname aan de WAK 
kan je in die week laten zien 
hoe gepassioneerd jullie bezig 
zijn met muziek, dans, thea-
ter, beeldende kunst, zang en 
andere kunstvormen. En sa-
men laten we zien hoe mooi 
en divers cultureel Enschede 
is.

Wil je meer informatie over 
de mogelijkheden van deelna-
me aan de WAK, met bijvoor-
beeld een optreden, exposi-
tie of workshop? Kijk dan op 
www.wakenschede.nl.

WING TSUN KUNG FU
Speeltuin Tuindorp Wesselerbrink! 
Elke dinsdagavond, aanvang 19.00 
- 20.00 uur, leeftijd 8 t/m 99 jr.

 WING TSUN KUNG FU (Chi-
nese zelfverdediging voor jong 
en oud, voor mannen en vrou-
wen!)

Wing Tsun is een vechtkunst 
uit het zuidoosten van China, 
waarin de nadruk ligt op korte 
en snelle bewegingen. Bekend 
uit de film van Bruce Lee en IP 
Man. Als Wing Tsun Beoefe-
naar leer je de juiste hoeveelheid 
energie te geven terwijl je zelf 
ontspannen blijft.

* Lichaam wordt gezonder en 
sterker 
* Het verbetert het concentra-
tievermogen 
* Je leert beter om te gaan met 
stress 
* Je krijgt meer energie 
* Alle reflexen worden scherper.

De WING TSUN KUNG FU 
lessen worden gegeven door Sifu 
Sonny. Voor informatie: 06-28 
19 23 18, email:  wingtsunacti-
on@gmail.com, website: wingts-
unaction.nl, facebook: honkong 
wingtsun holland

Paramaluna spirituele avonden
Woensdag 12 april 
Speciale gast: Peter Kopp
Helderziende waarnemingen, 
Psychometrie op foto’s en voor-
werpen (ook van onze dierbare 
overledenen). Er mag per be-
zoeker 1 voorwerp/foto op tafel 
worden neergelegd.

Woensdag 17 mei 
Speciale gast: Freddy Kaak
Freddy is een bekend medium 
met een eigen praktijk als Na-
tuurgeneeskundige en is ook 
bekend van de TV waar hij re-
gelmatig te zien is op Teleshop 
(RTL 4) met het programma 

”Dit is mijn Toekomst”. Hij ver-
zorgt vanavond een mix avond 
met Spontane Waarnemingen, 
Tarot, Zandlezen, Numerologie, 
Waarnemingen via entree num-
mer, Foto’s van Overledenen.

Woensdag 14 juni 
Speciale gast: Peter Kopp

Woendag 12 juli 
Speciale gast: Daniëlle Nijhuis
Daniëlle weet dat uw dierbare 
nog steeds om u heen zijn, door 
middel van haar connectie met 
de spirituele wereld kan zij con-
tact leggen met uw overleden 

dierbare. Bij deze avond is het 
niet nodig om foto’s of voorwer-
pen mee te nemen aangezien uw 
dierbare met u mee komen. Da-
nielle zal dus spontaan contac-
ten maken voor de zaal.

Wijkcentrum de Magneet, Hert-
mebrink 1, 7544 DC Enschede 
Tijd: 20:00 tot max 22:30 
De zaal is open vanaf 19:45.
Kosten : Vrije gift 
Meer informatie: info@parama-
luna.nl /www.paramaluna.nl

SKE KidsRUN Enschede-Zuid
In Enschede-Zuid organiseert de 
Enschede Marathon, AC TION, 
FC Twente Scoren in de Wijk en 
Sportaal op 23 april (Enschede 
Marathon-dag) een KidsRUN. 
Dit is een hardloopwedstrijd van 
ongeveer 1.000 meter rond de 
atletiekbaan van AC TION. Als 
je eenmaal klaar bent met lopen, 
ligt er zelfs een medaille voor je 
klaar als aandenken van een top-
dag. Iedereen tussen de 3 en de 
12 jaar mag mee doen. 

Door mee te lopen, help je ook 
nog eens andere kinderen door-
dat je de stichting Kans voor 
een Kind  steunt. Deze stichting 
vervult wensen van kinderen 
uit Twente die het wat moeilij-

ker hebben door lichamelijke of 
psychische ziekte, dan wel door 
sociale of maatschappelijke om-
standigheden.

Voorinschrijving: Stroinkshuis, 
Het Stroink 64
Starttijd: 10.30 uur bij AC TION 
aan de Geessinkweg

Prijs voorinschrijving € 2,00
Prijs op 23 april 2017 € 3,00

Het inschrijfgeld is inclusief:
• een startnummer
• een speciale herinneringsme-
daille
• presentje na de finish

Dammen Polboske
Graag wil ik jullie uitnodigen 
om een potje te dammen op onze 
speeltuin. Ben je 8 jaar tot 12 
jaar? Elke donderdag van 15.30 
uur tot 16.30 uur kun je gratis 
spelen ( Mogelijk gemaakt door 
wijkbudget Wesselerbrink )

Dammen is een sport waarbij je 
leert om vooruit te denken en te 
plannen.

Bij voldoende deelname kunnen 
we een competitie starten.

Kun je al dammen? en wil je 
nog beter worden, Je kunt ook 
les krijgen. Er is een damtrainer 
aanwezig die jullie kan helpen 
om nog beter te dammen. De 
bedoeling is om straks een jeugd 
damclub te starten. Tot ziens!

Beursvloer 2017
Bedrijven en lokale maatschap-
pelijke organisaties ontmoeten 
elkaar tijdens de 5e Beursvloer 
in de Bierbrouwerij van Konink-
lijke Grolsch. Op de beursvloer 
2017 worden vraag en aanbod 
gematcht met gesloten beurs. 
Voor verenigingen en stichtin-
gen die hulp nodig hebben bij 

een klus en voor bedrijven die 
maatschappelijke betrokken 
ondernemen hoog in het vaan-
del hebben. Op donderdag 1 
juni 2017 van 16:00-19:00 uur 
in bierbrouwerij Grolsch. Meer 
info bij info@enschedeseuitda-
ging.nl; 053-3032850.

Marathon Enschede
Datum: zondag 23 april 2017
Start: vanaf 10.00 uur
Plaats: Enschede

Afstanden: 5, 10, 21, 42 km & 
kidsruns

Variety Dance Polboske
Dynamic Dancers organiseert in 
samenwerking met ‘t Polböske 
Variety Dance: van Streetdance 
tot musical en van Videodance 
tot Salsa! Voor jongens en meisjes 
van 5 t/m 13 jaar, voor jeugd van 
13 t/m 16 jaar en voor volwasse-
nen 17+

De kosten bedragen: € 1,- per 
les. (kinderen)

€ 10,- per maand (jeugd)
€ 12,- per maand (volwassenen)
1ste les gratis!!
De lessen zijn op dinsdag van:
15.45 – 16.45 uur ( vanaf 5 jaar )
(Bij voldoende aanmeldingen 
wordt de groep gesplitst)
De lessen worden gegeven in 
Speeltuin Polböske aan de Bel-
trumbrink 52B.

De lessen worden verzorgd door 
Mariëlle Diepeveen, die al vanaf 
haar 4e bezig is met dansen en al 
20 jaar lessen verzorgt voor kin-
deren en jeugd.

Info: Mariëlle Diepeveen: 
0642673356, Speeltuin Polbös-
ke: 053-4770857. Of kijk op dy-
namicdancers.tripod.com
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0900-9200
www.livio.nl

Vraag thuiszorg aan

De meest complete thuiszorg.
Altijd in de buurt.
Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het 
gaat om complexe zorg. Met onze 800 zorgspecialisten 
staan wij altijd voor u klaar, dag en nacht. Waarbij we 
rekening houden met uw persoonlijke wensen.
Dát noemen wij thuis met Livio.

In Zuid
Een impressie van de 
gezellige maandag-biljart-
club! De heren zorgen elke 
maandagmiddag voor een 
gezellige beestenboel in 
Wijkcentrum De Magn-
eet. Wij zijn blij met onze 
hangouderen! 

Bentelobrink: jong geleerd oud gedaan

Bewoners en kinderen van de 
Bentelobrink hebben begin april  
van het mooie weer gebruik ge-
maakt en zijn aan de slag gegaan 
met hun woonomgeving. Er is 
een stukje ingezaaid met wilde 
bloemenzaad, en zwerfvuil ge-
raapt.

Anderen zijn bezig geweest met 
het schilderen van de speeltoe-
stellen. Op deze manier dragen 

ze een steentje bij aan een mooie 
woonomgeving 

Jij maakt de Buurt!
Dit is op bewonersinitiatief ge-
beurd waarbij  de Zwerfafval-
mobiel geleend via “Jij maakt 
de Buurt!” Dit is een aanhanger 
vol gereedschap, die  buurtbe-
woners, scholen of verenigingen 
gratis kunnen lenen voor het or-
ganiseren van bijvoorbeeld een 

gezamenlijke (schoonmaak)ac-
tie om zelf de buurt mooier en 
aangenamer te maken.

Wil jij bijvoorbeeld samen met 
de buurtbewoners de voortui-
nen of de plantsoenen in je straat 
schoonmaken en het zwerfafval 
opruimen of je op andere wijze 
inzetten voor jouw buurt? In de 
‘Jij maakt de buurt!–aanhanger’ 
vind je het benodigde gereed-
schap, zoals bezems, zwerfvuil-
rapers, vuilniszakken, scheppen, 
handschoenen, water om je han-
den te wassen en nog veel meer.  
Ook vind je in de aanhanger pet-
jes en hesjes.

Hoe werkt het
Vul het formulier in op www.
jijmaaktdebuurt.nl en verzend 
het minimaal 4 werkdagen voor 
de benodigde datum. Als je weet 
welke (aanvullende) materialen 
je nodig hebt bij je actie dan kun 
je dit ook alvast in het overzicht 
aangeven. Een medewerker 
neemt vervolgens contact op om 
de beschikbaarheid en mogelijk-
heden te bespreken en verdere 
afspraken te maken.

Een goed voorbeeld doet goed volgen!

Verbouwing Zuivelhoeve

In het winkelcentrum Enschede 
Zuid werd in 1987 de allereerste 
échte Zuivelhoeve winkel in Ne-
derland geopend. Jacco Mesman 
heeft de winkel begin 2011 over-
genomen. Hij wilde de winkel 
weer nieuw leven inblazen en een 

nieuwe uitstraling geven, en dat 
is zeker gelukt: goed gesorteerd 
en altijd gezellig!

Tijdens de verbouwing van het 
Winkelcentrum heeft de Zuivel-
hoeve een nieuw jasje gekregen: 

de winkel is volledig verbouwd, 
hernieuwd en het leegstaande 
winkelpand is er bij aangetrok-
ken. Ook het assortiment is 
meer divers en uitgebreid. Van-
af donderdag 2 maart 2017 heet 
het vanwege de forse uitbrei-

ding dan ook “Zuivelhoeve XL”.
Wij wensen Jacco Mesman en 
het team heel veel succes met 
deze prachtige winkel! 

Voor meer informatie zie 
de website www.zuivelhoe-
ve-wesselerbrink.nl
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Advertentie pagina

Wilt u ook adver-
teren?

Mail dan de Brinkpraat@wesseler-
brink.com voor de mogelijkheden.

	  

• Hapjes	  
• Salades	  
• Buffetten	  
• Partypan	  
• Amuses	  
• BBQ	  
• Tapas	  
• High	  Tea	  

DSR	  food	  Enschede	  
Berninkholthoek	  9	  
M:	  06-‐52112205	  

	  

www.DSRfood.nl	  
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Fietscity Landewé Zuid • Wesselernering 1d1 • 7544 JA  Enschede

Tel. 053 - 434 08 08 • landewezuid@fietscity.nl • www.fietscity.nl

twitter.com/
fietscityfclz            

facebook.com/
fietscitylandewezuid

Volg ons online!

Specialisten in noord
hollandse kaas op de 

donderdagmarkt

w w w.depostenfysiotherapie.nl

Fysio?

Ik ga naar 
de Posten!

fysiotherapie
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KEN JE WIJK
Een foto genomen in de Wesselerbrink, weet jij wat en 

waar het is??? 
Het antwoord vind je in de volgende Brinkpraat.

Naam: ....................................................................
Adres: ....................................................................
Postcode: ...............................................................

Inleveren voor 12 juni 2017, Hertmebrink 1, 7544DC Enschede

Winnaar vorige puzzel: 
W.J. Kooiker. 

Doe mee en maak kans 
op een boodschappenpakket 

t.w.v.€25

Colofon
De Brinkpraat is een uit-
gave van de Wijkraad Wes-
selerbrink en verschijnt vier 
keer per jaar in een oplage 
van 8.000 exempla ren. De 
Brinkpraat wordt huis aan 
huis ver spreid en ligt ook 
bij Bruna, Bruine woud, 
Jumbo, de Bibliotheek en 
het Gezondheidscentrum. 

Telefoon redactie: 
06 14 58 68 64 (Greet Roelf-
sema)

Mailadres: Brinkpraat@
wesselerbrink.com.

Sluitingsdatum volgende 
Brinkpraat: 12-06-2017. 
Kopij dient te worden aange-
leverd in platte tekst, niet 
langer dan 200 woorden. 
Kopij voor vraag & aanbod 
niet langer dan 50 woorden.

Redactie: Chantal Drok, 
Theo Hogers, Janny Kolz, 
Eva Kraan, Rob Nienhuis, 
Greet Roelfsema. Foto’s:  Jo-
han Bruinsma & 
 Ineke       Niemeijer-Hagemeijer.  
Druk: Weevers Grafimedia.
Verspreiding: D.A.D.S. Olden-
zaal. 

Oplossing puzzel  
winter editie

(c) Aad van der Aarend. http://www.aadx.nl/xpuzzels

Antwoord vorige Ken je wijk:
trappenhuis De Heege, 
Broekheurnering

RECEPT

Salade nicoise voor 4 personen

Ingrediënten:
- ca. 4-5 kleine aardappeltjes 
- 5-6 cherrytomaatjes, in partjes 
of gehalveerd 
- knapperige sla ca. 500 gr. 
- klein blikje mais (200 gr) 
- klein blikje sperzieboontjes 
(200 gr) 
- 4 eieren 
- reepjes of rolletjes ansjovis 
- tonijn of zalm uit blik 
- verse basilicumblaadjes

Dressing:
- 2 eetlepels mayonaise 
- 1 eetlepel yoghurt 
- 1 theelepel mosterd 
- 1 rode ui, fijn gesnipperd 
- teentje knoflook, geperst 
- scheut olijfolie 
- theelepel (balsamico/appel/
knoflook-) azijn  
- oregano/koriander naar gelang 
- zout & peper

Bereiding:
Boen de aardappeltjes schoon, 
snij ze in blokjes/partjes en kook 
deze beetgaar. Laat uitlekken 
en afkoelen. Kook ondertussen 
de eieren (in kokend water 6-7 
minuten, 8 minuten voor harde 
eieren). 

Laat de eieren goed afschrikken 
onder koud water.
Meng de ingrediënten voor de 
dressing door elkaar tot 1 geheel. 
Voeg de (uitgelekte) mais en 
boontjes toe en meng door elkaar. 
Voeg de (uitgelekte) tomaatjes 
toe en de zalm of tonijn. Meng 
alles goed door elkaar.Voeg als 
laatste de sla en aardappeltjes toe 
en meng weer goed door elkaar. 

Verdeel de sla over 4 borden, 
pel de eieren en snijd deze in 
partjes. Verdeel de eipartjes 
over de salade (4 pp). Garneer 
af met de basilicum blaadjes 
en de ansjovisrolletjes/-reepjes 
Lekker met gebakken aardap-
peltjes.

Eet smakelijk!

Horizontaal:
1. Botswana (afk.), 3. evenwij-
dig, 12. uitroep van attentie, 14. 
plant, 15. Marokko (afk.), 16. 
voornaam, 22. eerstvolgende, 
23. ik, 24. Arab. Emiraten (afk.), 
25. keus, 30. toon, 31. grof, 32. 
memoreren, 33. strafwerktuig, 
35. hectare (afk.), 36. cent (afk.), 
37, maanstand (afk.), 38. jon-
gensnaam, 39. Turkije (afk.), 40. 
perikel, 42. in casu (afk.), 43. 
meisjesnaam, 44. Zweden (afk.), 
45. vrouwtjesdier, 46. Ghana 
(afk.), 47. welbehagen, 54. in 
memoriam (afk.), 56. vermogen 
zich te schikken.

Verticaal:
1. Burkina Faso (afk.), 2. va-
riëren, 3. openbaar maken, 4. 
naaf, 5. beroep (overheid), 6. 
opbergplaats, 7. uitgave (afk.), 

8. streek, 9. Liberia (afk.), 10. 
insect, 11. van het (afk.), 12. 
rangorde, 13. Egypte (afk.), 17. 
trouwens, 18. pochet, 19. laden-
kast, 20. telwoord, 21. bijwoord, 
26. daar, 27. entrepot (afk.), 28. 
China (afk.), 29. meisjesnaam, 
34. klachtuitroep, 38. holte, 40. 

waadbare plaats, 41. in op-
richting (afk.), 47. uitroep van 
minachting, 48. langspeelplaat 
(afk.), 49. geluid van een ezel, 
50. versus (afk.), 51. kippenpro-
duct, 52. de onbekende (afk.), 53. 
Noordoost (afk.), 55. met name 
(afk.).

KRUISWOORDPUZZEL


