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VAN DE REDACTIE
Tussen de herfststormen en de vallende bladeren is het ons toch weer gelukt om voor u een volle Brinkpraat te 
maken. In het vervolg staat er ook een strip in onze krant. De hoofdrolspelers van “Wessel & Brink” stellen zich 
hieronder aan u voor. Op onze wijkagenda kunt u alle activiteiten van de komende maanden zien, waaronder 
diverse Kerstmarkten. Om de donkere dagen door te komen hebben wij voor de volwassenen 2 puzzels geplaatst, 
één met kans op een prijs en één voor de lol.Vergeet u op 29 oktober niet uw klok terug te zetten, want dan begint 
de wintertijd.
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Afscheid Stadsdeelmanager
Op 19 september werd in de Kin
derboerderij de afscheidsbijeen
komst gehouden voor Pepita de 
Rosario, Stadsdeelmanager En
schede Zuid.

De aanwezige gasten konden, 
onder het genot van een hapje 
en een drankje, luisteren naar 
een toespraak van de wethouder 
van Enschede Zuid, Jurgen van 
Houdt. Hij memoreerde haar 
jarenlange inzet voor de 3 zuid-
wijken en had ook nog enkele 
anecdotes, waar door iedereen 
van genoten werd. Daarna over-
handigde hij haar een ludiek ca-
deau (een stokpaardje). 

In haar dankwoord sprak Pepita 
nogmaals haar dank uit voor de 
prettige samenwerking met de 
vele organisaties in Zuid en zei 
dat ze in de toekomst de wijken 
wel zou blijven bezoeken. Hier-

na werd de nieuwe Stadsdeel-
manager, Timo Keuken, voorge-
steld. Over hem leest u verderop 

in deze krant meer. Aan alle uit-
gestalde cadeaus in de Kinder-
boerderijj was te zien hoe zeer 

het werk van Pepita gedurende 
de afgelopen jaren gewaardeerd 
is. Pepita, het ga je goed!

D'roppie
Ha die luitjes, like foto, hoe 
gaat jullie strip-blog heten?
vandaag  .  8 likes  .  reageer

Hennie Wessel
Nou euh wat euh de dog
heet stinkie enzo.
vandaag  .  7 likes  .  reageer

Tessa Wessel
Neepa tissun blog niettun dog
Entheet don't mess whith Tess.
vandaag  .  6 likes  .  reageer

Benthe Loo-Brinks
Een blog over? ons wat gaaf!
En het heet Benthe en Ypke Loo 
vandaag  .  5 likes  .  reageer

Ypke Wessel
Och ja, net als vroeger!
Enig! like dat.
vandaag  .  4 likes  .  reageer

Bennie Wessel
maas sijn so stom enzo
wod bennie en arno 
vandaag  .  3 likes  .  reageer

Arnold Brinks
ja gast eg wel

vandaag  .  2 likes  .  reageer

Rudy Brinks
Wessel & Brinks lijkt mij o.k..

vandaag  .  8 likes  .  reageer

Hennie Wessel
Wessel & Brinks liekt mie o.k..
Sorry van stinkie enzo.
vandaag  .  8 likes  .  reageer

D'roppie
Like Wessel & Brinks to!
Worrum! Thanks guys!.
net  .  0 likes  .  reageer

De W's en de B's op V's boek

Pepita de Rosario krijgt bij haar afscheid een nieuw stokpaartje waarop zij weer jaren vooruit kan.
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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 
D.L.M. Idema en 
M.G.G. Wilberink
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
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

Dierenartsen Frowijn en  
Vermeulen Enschede
Zunabrink 202 
Tel: 053 4780520

Wijkraad

TWENRENO
TRAPRENOVATIE

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

ADRESSENLIJST

Van de Wijkraad
Onlangs heeft de eerste inter
ne wijkraadvergadering in de 
nieuwe samenstelling plaatsge
vonden. Een team van zes en
thousiaste wijkraadsleden gaat 
gedurende een jaar de schouders 
zetten onder het op poten zetten 
van een nieuw bestuur. 

In de eerste bijeenkomst is er 
veel ter tafel gekomen en er moet 
uiteraard nog veel worden be-
sproken. Er is een taakverdeling 
afgesproken binnen de wijkraad.

De wijkraad heeft nog steeds 
behoefte aan versterking. Hebt 
u belangstelling en denkt u ge-
schikt te zijn voor een functie in 
de wijkraad, neemt u dan con-
tact op met Bertus Siemerink 
(06-13578258) of mail: b.sieme-
rink@alifa.nl

Inloop bij wijkraad
Om de contacten met de wijk 
aan te halen zullen er elke 
woensdag van 10.00 - 12.00 uur 
leden van de wijkraad aanwezig 
zijn in de Magneet aan de Hert-
mebrink 1. Wijkbewoners kun-

nen binnenlopen voor vragen. U 
ook! Het eerste inloopspreekuur 
op 4 oktober door 3 wijkbewo-
ners bezocht.

Kerstbomen
Als u voor uw buurt een kerstboom aan wilt vragen bij de wijkraad, 
doe dat dan zo spoedig mogelijk, onder vermelding van uw naam, 

adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Of kom dat persoonlijk aanvragen bij de inloopochtend van de 
wijkraad op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in De Magneet.

Wijkbudget - Burendag diverse straten
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Time-out in Zuid
Op maandag 18 september werd 
er bij de speeltuin Tuindorp, als 
eerste speeltuin in Enschede, een 
Time out tegel geplaatst door de 
voorzitter van de SES (Stichting 
Enschedese Speeltuinen), Gerrit 
Dijkhuizen. Dezelfde dag werden 
er bij OBS De Zuidsprong en het 
Bonhoeffer College (Geessin k
weg)ook tegels gelegd. 

Gerrit Dijkhuizen legde samen 
met 2 leerlingen van OBS De 
Zuidsprong, Pascal en Yara, 
de eerste tegel bij speeltuin 
Tuindorp. Alle leerlingen van 
de Zuidsprong waren hierbij 
aanwezig en werden later ver-
wend met wat lekkers en geno-
ten daarna van het spelen in de 
speeltuin.

Het is heel mooi dat deze speel-
tuin meewerkt aan dit project, 

want zo leren kinderen duidelijk 
dat wat op school niet mag, ook 
niet mag in de speeltuin.
De wens van de SES is dat op 
alle speeltuinen in Enschede een 
Time out tegel komt, want pes-
ten is niet leuk en samen moeten 
we er voor zorgen dat dit niet 
meer gebeurt.

In Zuid
Devio opent Huiskamer in Zuid

Devio heeft een Huiskamer van de 
Wijk geopend voor buurtbewo
ners in Enschede Zuid. De Huis
kamer is een plek waar men elkaar 
kan ontmoeten, samen activitei
ten kunnen organiseren of waar je 
mee kunt doen aan activiteiten.

Als onderdeel van Livio, richt 
Devio zich op het bieden van 
zorg en welzijn voor mensen 
met een migratie-achtergrond. 
In 2017 heeft Devio twee Huis-
kamers van de Wijk in Enschede 
(Zuid en West) geopend, waar ie-
dereen welkom is.

Activiteiten
De Huiskamer is er dus voor álle 
buurtbewoners. Iedereen kan 
binnenlopen om een kop koffie 
of thee te drinken. Leuker is het 
om mee te doen aan allerlei acti-
viteiten die vanuit de Huiskamer 
worden georganiseerd. Zoals 
bingo, schilderen, wandelclub, 
spelletjes, gezamenlijk lunchen 
en dergelijke. Als iemand zelf een 
goed idee heeft om te gaan doen 
dan houden we ons van harte 
aanbevolen.

Buurtbewoners
De aanwezigheid van een Huis-

kamer in de buurt geeft buurt-
bewoners nog meer de moge-
lijkheid om actief te blijven en 
hun sociale netwerk in stand te 
houden of juist te versterken. 
Het biedt mantelzorgers ook de 
mogelijkheid om even ontlast 
te worden. Buurtbewoners die 
de Nederlandse taal niet (goed) 
beheersen zijn ook welkom. De 
medewerkers van Devio spre-
ken naast Nederlands ook ande-
re talen, waaronder Turks, Ma-
rokkaans, Arabisch en Aramees. 
Kom dus ook binnen, want de 
nieuwe Huiskamer van de Wijk is 
een laagdrempelige voorziening! 
Het is wekelijks op maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag ge-
opend (vanaf 09:00 tot 16:00 uur) 
op locatie Broekheurnerborch in 
Zuid. Iedere buurtbewoner kan, 
binnen zijn of haar eigen moge-
lijkheden, deelnemen.

Devio (Enschede Zuid), Rechter-
veldbrink 43, 7544 NT Enschede. 
Web: www.devio.nl, mail: info@
devio.nl, tel: 053-4603636.

http://www.openmindcoaching.nl

Activiteiten MSE
Stichting MSE & Samen Sterk 
hebben nog diverse ruimtes te 
huur. Ondertussen is er een mu
zieklokaal gerealiseerd door be
wonerscommissie Denekamp/
Luttebrink samen met stich
ting “Meer voor Minder”. Door 
Dolf Haanskorf worden er op de 
maandag en donderdagmiddag 
muzieklessen gegeven voor kin
deren tot 16 jaar. 

Er bestaan nu ook plannen voor 
verdere kinder- en avondacti-
viteiten. Heeft u ideeën over de 
invulling hiervan,  wilt u mee-
praten of meer informatie? Kom 
dan eens langs of neem contact 
op met de bewonerscommissie 
06-41860810. Heeft u belang-
stelling voor het huren van een 
lokaal voor bijv. presentaties en 
bijeenkomsten, dan kunt u con-
tact opnemen met Samen Sterk, 
de heer Somi, 06-41711843.

Time-Out tegel bij OBS De Zuid-
prong
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Speeltuin
Tuindorp
Wesselerbrink
Vlierstraat 65
7544GG Enschede
053-4762523

Speeltuin
‘T Polböske
Wesselerbrink
Beltrumbrink 52 B
7544 ZD Enschede 
053 477 08 57 
tpolboske@gmail.com

Smiley
Wesselerbrinklaan 150 
tel. 0613905081

Wijkagenda

November – december 2017
1  november: Bingo 
8  november: Bibbertest maken (deel 1) 
15  november. Bibbertest maken (deel 2) 
22  november: Knutselen met lege bakjes  

Activiteiten t/m december
21 en 22 oktober
Dragonheart - Middeleeuws 
Weekend

10 november
Kinderboerderij - Sint Maarten:  
vanaf 17.30 uur.

Met o.a.  lampions maken, om 
18.30 uur langs de jury en om 
19.00 uur optocht door het 
park naar de Posten, onder be-
geleiding van een dweilorkest. 
Bij terugkomst worden prij-
zen uitgereikt. En...ieder kind 
krijgt een verrassing.

16 november
Open dag Zorgcentrum Sa-
men Sterk: 12.00 - 18.00 uur 
Het Bijvank 250, 7544 DB En-
schede. Tel.: 053 - 23 16 257 
(zie tevens pagina 5: Profiel)

Kerstmarkten
Dragonheart
10 december
11.00 - 17.00 uur

Kinderboerderij
10 december
10.00 - 15.00 uur
Met veel kraampjes, dans-
groep, huifkar rijden. levens-
grote kerststal en gratis glüh-
wein. Tafels kunnen worden 
gehuurd, kosten 10 Euro. Op-
gave bij Kinderboerderij De 
Wesseler, tel. 053-4770723. 
Ook is er gratis koffie met koek 
voor 60-plussers en kunen kin-
deren t/m 12 jaar en 60-plus-
sers gratis kerstbakjes maken.

13 december
De Posten: 10.00 - 15.00 uur. 
Wat wordt er zoals verkocht: 
eigengemaakte handwerken, 
kerstpoppetjes gemaakt van 
vilt, kniepertjes (ook ter plekke 
vers gebakken, worstproduc-
ten zoals baklever, bloedworst 
enz., sieraden, leuke producten 
voor in huis, verse bloemstuk-
ken, oliebollen en appelflap-
pen, misschien vers gebakken, 
misschien vers gebakken aard-
appelpannenkoeken.

Ook worden er door de be-
woners zelf gemaakte spullen 
van hout enz. Verkocht. De 
kerstman/vrouw is altijd aan-
wezig met een verloting voor 
het goede doel!! Dit jaar is het 
goede doel de aanschaf van een 
tovertafel.

In de koude maanden is Smiley alleen op 
woensdagmiddag open. Als er toch een 
speciale activiteit is, zal dat op Facebook 
komen te staan.

Woensdagmiddag Creatief 4 t/m 12 jr., 
tijdstip: 14.30 – 16.00 uur
11  oktober thema (her) opening Cruyff Court 
18  oktober Bingo, kosten 1 euro 
25  oktober GEEN creatief  
1  november GEEN creatief  
8  november thema winter 
15  november kinder bingo, kosten 1 euro 
22  november thema  Sinterklaas 
6  december kinder bingo, kosten 1 euro  
13  december thema Kerst 
20  december Kerstfeest, opgave verplicht 
Informatie: Creatief team 053-4762523

Vrijdag 27 oktober Halloweenfeest, aanvang: 18.00 
tot 21.00 uur, entree: gratis, opgave VERPLICHT, 
leeftijd: 4 t/m 15 jr., (kinderen van 4 en 5 o.b.v. 1 vol-
wassen). Informatie: 053-4762523

Jidokwan Hosinsul (jezelf leren verdedi-
gen), aanvang: 18.30 tot 19.30 uur, leeftijd 
tot 12 jr.
19 en 26 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 no-
vember, 7 en 14 december.
Informatie: Chloë 06 24453950 of Arjan 
06 28440723

Peuter Jidokwan: Binnenkort start Do-
jang Hosinsul met peutergym-Jidokwan 
voor kinderen vanaf 3 jaar o.l.v. Kyosah 
Nim Chloë. Elke week is er een nieuwe 
les ontwikkeld, waar ook bekende onder-
delen van de week er voor in zitten. Deze 
lessen zijn zorgvuldig doordacht en slui-
ten gedeeltelijk aan op het bewegingson-
derwijs van de basisschool. Vooral bij de 
peutergym-Jidokwan lessen proberen we 
de kinderen uit te dagen om ook een aan-
tal spellen zelfstandig te doen, ter voorbe-
reiding op de schoolperiode.
Informatie: Chloë 06 24453950 of Arjan 
06 28440723

29  november: Sinterklaas viering 
6  december: Creazand 
13  december: Kerst knutselen 
20  december: Bingo + kersthapjes.
Kerstvakantie School 23 December t/m 7 Januari 2018.
Creatief is op woensdagmiddag van 14:30 uur to 16:00 
uur.
Programma onder voorbehoud.
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gratis entree.
Voor alle kinderen een beker ranja.

Voor de wekelijkse activiteiten zie de zomereditie van 
deze krant.

Extra activiteiten in  
De Broekheurnerstede
Oktober
Donderdag 19 oktober, 9.30-11.30 uur: Mini-markt voor 
de winkel. Donderdag 26 oktober, 14.30-16.30 uur: Herfst-
markt in het kader van eht Oktoberfest.

November
Zondag 5 november, 15.30-16.30 uur: CD-presentatie door 
Christo en Magdalena. Maandag 6 november, 9.30-12.00 
uur: modeverkoop Ruben Janssen. Dinsdag 7 november, 
10.00-12.00 uur: bloemschikken. Dinsdag 7 november, 
19.30-21.30 uur: bingo. Donderdag 9 november, 14.30-16.30 
uur: Wilens lingerie. Woensdag 15 november, 19.30-21.30 
uur: Afrikaanse muziekgroep “Djembe Defi“. Donderdag 23 
november, 14.30-16.30 uur: Afrikaanse markt. Vrijdag 24 
november, 15.30-16.30 uur: snackverkoop. Zondag 26 no-
vember, 15.30-16.30 uur: matineeconcert. 

December
Dinsdag 5 december, 13.00-16.00 uur: Beter Horen spreek-
uur. Dinsdag 12 december, 19.30-21.30 uur: Kerstbingo. 
Maandag 18 december, 19.30-21.30 uur: Kerstoptreden door 
“Vordens mannenkoor”. Dinsdag 19 december, 10.00-12.00 
uur: bloemschikken. Donderdag 21 december, 9.30-11.30 
uur: Mini-markt. Donderdag 21 december, 16.30-18.30 uur: 
Kerstdiner. 

Extra activiteiten in de 
Broekheurnerborch
Oktober
Woensdag 18 oktober, 9.30-11.00 uur: bloemschikken. Don-
derdag 19 oktober, 14.00-16.30 uur: Wilens lingerieverkoop. 
Donderdag 19 oktober, 19.30-21.30 uur: optreden Byzan-
tijns Kozakkenkoor. Maandag 30 oktober, 14.00 uur-16.30 
uur: kledingverkoop Rovers mode.

November
Woensdag 1 november, 9.30-11.00 uur: bloemschikken. 
Maandag 6 november, 19.30-21.30 uur: bingo. Woensdag 
15 november, 9.30-11.00 uur: bloemschikken. Woensdag 15 
november, 19.30-21.30 uur: Optreden van de bekende EVC 
marchingband. Maandag 27 november, 10.00-12.00 uur: 
schoenverkoop “Oost Nederland”. Woensdag 29 november, 
9.30-11.00 uur: bloemschikken. Woensdag 29 november, 
15.00 uur: Sinterklaasfeest.

December
Maandag 4 december, 19.30-21.30 uur: bingo. Woensdag 13 
december, 9.30-11.00 uur: bloemschikken. Vrijdag 15 de-
cember, 15.00-16.30 uur: Kerstmarkt. Woensdag 20 decem-
ber, 17.00-19.00 uur: Kerstbuffet. Donderdag 28 december: 
Kniepertjes bakken.

Voor overige informatie over activiteiten verwijzen we u 
naar de site van Livio.

Daarnaast kan contact gezocht worden met de sociaal cultu-
reel werkers van de beide locaties, 0900-9200 (lokaal tarief).



Brinkpraat Herfst 2017 Pagina 5

Profiel

Samen Sterk verbinden
Aan het Bijvank, in het voorma
lige gebouw van ‘t Sloepje, heeft 
zich onlangs een stichting ge
huisvest. Sinds januari dit jaar 
was er heel wat bedrijvigheid in 
en rondom het gebouw en al een 
tijdje staat er nu ook een bord in 
de tuin: Samen Sterk. De redactie 
besloot een kijkje te nemen dus 
we namen contact op met Nien
ke Zijlstra. Op ons interesse werd 
enthousiast gereageerd. Een af
spraak was snel gemaakt met re
dactielid Eva Kraan.

Nienke komt me vrolijk tege-
moet en heet me hartelijk wel-
kom. Nieuwsgierige gezichten 
alom, maar op elk gezicht een 
vriendelijke lach. Nienke leidt 
me rond en vertelt ondertussen 
wie ze zijn en wat ze doen.

Samen Sterk is een samenwer-
kingsverband op het gebied van 
welzijnszorg voor mensen die 
verminderd zelfredzaam zijn en 
een zorgindicatie hebben. Het is 
een dagopvang en dagbesteding 
voor mensen met een beper-
king, waarbij veel oog is voor 
individuele begeleiding en on-
dersteuning. 
Ze bieden een alles-in-één-pak-
ket op het gebied van welzijns-
zorg: Nienke bijvoorbeeld is 
wijkverpleegkundige. Er is een 
Verzorgende IG, een toegepaste 
psycholoog, professionele on-
dersteuning en begeleiding voor 
dagbesteding aanwezig. 
Thuiszorg, huishoudhulp en fy-
siotherapeuten zijn ook verte-
genwoordigd.  Er is een aparte 
ruimte voor fysiotherapie. “Fy-
siotherapeuten komen hier om 
hun patiënten te behandelen, ze 
maken met ons een afspraak en 
wij zorgen dat de cliënten hier 
op tijd zijn voor hun behande-
ling”, vertelt Nienke, “huisartsen 
weten ons gelukkig nu te vinden, 
medicijnen kunnen hier afgele-

verd worden, de verpleegkundi-
gen kunnen injecties en medi-
cijnen geven en ook verbanden 
kunnen worden verwisseld”. 
Ze houden patiëntendossiers 
en medicatie bij en stellen zorg-
plannen op. Omdat ze zoveel 
tegelijk kunnen bieden en alles 
onder 1 dak vertegenwoordigd 
is, zijn de lijntjes korter en hoe-
ven cliënten niet lang te wachten 
voor een zorgaanvraag of bege-
leiding. 

Doelgroep
De werknemers en vrijwilli-
gers spreken Syrisch, Aramees, 
Turks, Koerdisch, Arabisch, Bul-
gaars, Nederlands, Duits en En-
gels. Iedereen met een hulpvraag 
en zorgindicatie is welkom. Op 
dit moment is Samen Sterk ge-
focust op mensen met verschil-
lende etnische achtergronden en 
culturen, voornamelijk vluchte-
lingen.

Saliba Somi, de oprichter en 
initiatiefnemer, vertelt dat deze 
mensen hun hele hebben en 
houden moesten achterlaten, 
hier stranden zonder kennis van 
de taal en cultuur en zonder fa-
milie. Deze doelgroep is normaal 
erg open en sociaal. Ze weten nu 
alleen niet precies hoe open te 
staan naar de omgeving toe. Ze 
willen dolgraag, maar op je 60e 
en daarboven wordt aanpassing 
wel erg moeilijk. “De hulpbehoe-
vendheid binnen deze kwetsbare 
groep is erg groot, je komt hier 
met niks en moet opeens een 
dokter bellen of formulieren in-
vullen. De meesten weten niet 
hoe en laten het maar zitten. Wij 
helpen en zorgen voor de juiste 
verbinding”. 

Door jarenlang onderzoek wist 
hij uiteindelijk hoe hij zijn idee-
en kon verwezenlijken, met be-

hulp en ondersteuning van fa-
milie en de gemeenschap heeft 
hij dit weten te realiseren.

Voor de ouderen is deze dagop-
vang erg welkom, het is vooral 
de eenzaamheid en isolatie waar 
ze mee te kampen hebben. Di-
verse ruimtes zijn ingericht als 
huiskamers, her en der staan ta-
feltjes met stoelen, zelfgemaak-
te kunstwerkjes aan de muur 
en zijn er zithoeken met tv. Het 
valt me op dat de vrouwen en 
mannen in aparte ruimtes zit-
ten. Nienke vertelt dat ze dit he-

lemaal zelf doen: “de vrouwen 
willen het graag gezellig maken,  
net als thuis. Van de mannen 
hoeft dat allemaal niet, dus die 
hebben hun eigen ‘clubhuis’ in-
gericht”.
Er wordt nog steeds hard ge-
werkt aan het opknappen van 
het gebouw; er is ondertussen 
een moestuin gerealiseerd en 
een uitbouw voor een profes-
sionele keuken. Want cliënten 
kunnen hier ook ontbijten en 
lunchen. Nienke verklaart de 
moestuin: “Ze zijn gewend aan 
verse groenten, dat is erg belang-
rijk voor ze. Dus er is een moes-

tuin gerealiseerd en een eetbare 
pluktuin. Ze komen hier om te 
ontspannen, regelmatig zie je 
mensen wat plukken en eten. 
Erg mooi om te zien”.

De juiste zorgindicatie
Ik spreek ook met Assia Stoime-
nova, gediplomeerd Verzorgen-
de IG. Zij komt oorspronkelijk 
uit Bulgarije en is hier 22 jaar 
geleden neergestreken. “Wij zijn 
de eersten waar mensen naar-
toe komen. Daardoor zijn wij in 
staat aan klachtensignalering te 
doen”. Ze legt dit uit: “Vanwege 

de vertrouwensband met ons, 
zijn de cliënten beter en meer in 
staat hun klachten bij ons neer 
te leggen. Het is voor hen erg 
vreemd om opeens openhartig 
je zorgen, lichamelijke en psy-
chische beperkingen of trauma’s 
uit te leggen aan iemand die 
jouw taal, cultuur en situatie niet 
begrijpt. Gevolg is dan vaak een 
indicatie die niet volledig is”.

Samen Sterk zorgt voor de juiste 
indicatie. Ook de nazorg is erg 
belangrijk, want zo’n zorgindi-
catie wordt uiteindelijk opnieuw 
herzien. Soms moeten cliënten 

uitwijken naar een andere, gro-
tere zorginstelling wegens be-
leidsvoering. Al het zorgvuldig 
opgebouwde vertrouwen wordt 
daarmee teniet gedaan, opeens 
raken ze hun verbinding met an-
deren en de wijk kwijt, om terug 
te vallen naar hoe ze hier kwa-
men: met niets. 

Toekomstvisie
De heer Somi geeft aan, dat het 
belangrijk is meer voeten aan de 
grond te krijgen: “We zijn sterk 
voor verbinding, de cliënten uit 
hun isolement te halen en ze te 
betrekken bij de maatschappij 
en nog belangrijker, de wijk. Ze 
zijn absoluut geen economische 
vluchtelingen, ze waren rijk in 
hun land. Maar door de oorlog 
en inbeslagname van de over-
heid op hun bezittingen zijn ze 
alles kwijtgeraakt. Daar had-
den ze hun familie en vermo-
gen voor een goede oude dag en 
verzorging. Hier zijn het onbe-
kenden die hen verzorgen.” De 
heer Somi zucht. Hij is duidelijk 
heel erg begaan met de oudere 
generatie. “We zoeken een gro-
ter werkgebied, we staan ook 
open voor andere doelgroepen. 
Daarvoor hebben we contacten 
gelegd met meerdere partijen, 
waaronder kerken, verenigin-
gen, scholen e.d.”.

Het is mooi om te zien hoe zo’n 
alles-in-één concept tot stand 
kan komen. het biedt veiligheid 
waardoor mensen zich weer 
kunnen gaan richten op hun le-
venskwaliteit.
Ondanks al hun ervaringen 
staan deze mensen weer posi-
tief in het leven. Wat een sterk 
bewijs van de veerkracht van de 
mensheid.

Dhr. Somi pleegt overleg in het heren ‘clubhuis’

Spontaan fotomoment: Nienke Zijlstra met diverse bezoekers

De gerealiseerde moestuin op het voormalige schoolplein



Het lijkt een beetje op halloween maar dan net even anders, 
in Latijns-Amerika vieren ze “Dia de los Muertos” dat bete-
kent “de dag van de doden”. Het is een feest met optochten, 
verkleedpartij en muziek en... een bezoekje aan familie op het 

kerkhof. Want de doden doen ook mee aan dit feest. 
Het is dan ook geen griezelfeest maar een gezellige familiedag 

waarop overledenen liefdevol herdacht worden

Vroeger versierden de indianen 
de schedels van hun mummies. 
Tegenwoordig worden er geen 
mummies meer gemaakt maar 
versierde schedels zijn nog 
steeds onderdeel van de zuid-
amerikaanse cultuur.

Indianenverhalen
Het feest van nu is mengvorm van het 
katholieke Allerzielen en tradities uit de 
oude indianencultuur.
Veel van die oude cultuur is “vergeten”. 
Wat we er nu over weten komt van de 
spaanse conquistadors (veroveraars) en 
die legden veel nadruk op “barbaarse” 
gebruiken zoals mensenoffers. Ook verzon-
nen ze er nog al wat bij en vertelde ze 
positieve dingen niet.

Voorouders spelen een belangrijke rol in de 
indianencultuur. Het katholieke Allerzielen 
is ook een dag waarop voorouders “terug-
keren” tussen de levenden en past daarom 
goed bij het geloof van de indianen. En zo 
is Dia de los muertos ontstaan.

In oude indianen tempels vind je veel afbeeldingen van sche-
dels

Tijdens Dia de los Muertos worden 
de doden herinnerd en geëerd. Op 
deze vrolijke dag in Mexico zijn alle 
straten rondom kerkhoven versierd 
met papel picado (kleurrijke, hand-
gemaakte slingers, Spaans voor ge-
perforeerd papier), bloemen en ca-
laveras azucare (suikerschedels). De 
cempasúchil  bloem (afrikaantje of 
goudsbloem) siert de marktplaat-
sen, graven en ofrenda (altaren); 
deze oranje goudsbloem was de 
bloem die de Azteken gebruikten om 
hun doden te herinneren. Zijn kleur 
staat voor de tonen van de aarde en 
wordt gebruikt om de zielen te be-
geleiden naar hun huizen en altaren.   
Veel gezinnen verbouwen hun eigen 
cempasúchil, ze geloven dat hij  dan 
meer geschikt is voor hun offer. 
Door hun werk en hun zorg, groeien 
deze bloemen en versieren uiteinde-
lijk altaren en hun graven.

Bakkerijen bieden het heerlijke Pan de Muerto 
(Brood van de Dood) aan, gemaakt met meel, 
boter, suiker, eieren, sinaasappelschil, anijs en 
gist. Het brood is versierd met stroken deeg die 
botten voorstellen. Deze broden worden neerge-
legd op de altaren of offerplaatsen, en worden 
weggelegd op de graven op het kerkhof

De fel gekleurde goudsbloemen



Bolivia
In Bolivia doen ze het net 
weer even anders. Daar vin-
den ze het gezelliger om opa 
en oma echt in de bloem-
metjes te zetten. 

Die nieuwe bril staat u 
goed opa!

Het lijkt een beetje op halloween maar dan net even anders, 
in Latijns-Amerika vieren ze “Dia de los Muertos” dat bete-
kent “de dag van de doden”. Het is een feest met optochten, 
verkleedpartij en muziek en... een bezoekje aan familie op het 

kerkhof. Want de doden doen ook mee aan dit feest. 
Het is dan ook geen griezelfeest maar een gezellige familiedag 

waarop overledenen liefdevol herdacht worden

Schedels om van te snoepen . 

In oude indianen tempels vind je veel afbeeldingen van sche-
dels

Het offerbrood van de doden
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Even voorstellen Timo Keuken

Hallo allemaal, ik ben Timo Keu
ken

Op 1 september ben ik begon-
nen als Stadsdeelmanager bin-
nen Stadsdeel Zuid. In 2007 ben 
ik overgestapt van het bedrijfs-
leven naar de gemeente Ensche-
de, en heb hier gewerkt in ver-
schillende functies.  De baan als 
stadsdeelmanager heeft voor mij 
de ingrediënten, die ik zoek in 
werk: vernieuwing,   samenwer-
king en diversiteit. Het samen 
met elkaar op pad gaan, de koers 
uitzetten en de bestemming te 
bepalen om uiteindelijk succes-
vol te zijn. Enschede is echt mijn 
stad. Ik vind het een stad met 

visie, één die aanpakt in plaats 
van afwacht. Zeker ook in stads-
deel Zuid waar met steeds weer 
nieuwe energie gebouwd wordt 
om wijken nog beter en mooier 
te maken voor haar inwoners. 
Dat past bij mij en ik ben blij dat 
ik hier een onderdeel van mag 
zijn! Door ideeën en wensen, 
samen met u allen, om te zetten 
naar duidelijke doelen, helde-
re afspraken en concrete acties, 
kunnen we vast zorgen dat het 
Zuiden nog zonniger wordt. 

Ik heb er zin in!

Herfst 

De zomervakantie zit er weer 
op. De kinderen gaan weer naar 
school en velen hebben het ge
wone leven weer opgepakt. Mijn 
agenda loopt alweer aardig vol 
met afspraken en vergaderingen. 
Zo was ik in de week tegen het 
pesten, bij Speeltuin Tuindorp 
waar een timeout tegel werd ge
legd. 

De time-out tegel verwijst naar 
Tim Ribberink, de jongen die 
in 2012 zelfmoord pleegde, om-
dat hij jarenlang stelselmatig 
werd gepest. Daarom vind ik 
het erg belangrijk dat we niet 
alleen kinderen, maar iedereen 
bewust maken van de gevolgen 
van pesten. De time-out tegel is 
een mooi initiatief hiervoor en 
in Zuid hebben we nu meerdere 
van deze time-out tegels liggen. 

Terwijl ik dit schrijf gaat de wind 
buiten te keer. De herfst is in 
aantocht. Regen, wind, het blad 
aan de boom dat van kleur ver-
andert, de dagen die weer korter 
worden. Er staat weer een nieuw 
seizoen voor de deur, met ande-
re kleuren en geuren. 

De wind waait ook in ons stads-
deel Zuid. Ik denk bijvoorbeeld 
aan de wijkraad. Door het ver-
trek van drie leden en de komst 
van drie nieuwe leden gaan zij 
de komende periode verder in 
een nieuwe samenstelling. De 
oude leden wil ik danken voor 
hun jarenlange inzet en de nieu-
we veel succes wensen.

Nieuw in ons stadsdeel is ook 
Timo Keuken. Hij is sinds 1 sep-
tember de nieuwe stadsdeelma-
nager. Hij kijkt er enorm naar 
uit om ideeën en wensen samen 
met u om te zetten naar heldere 
en concrete afspraken.

En ik … ik kijk er ook naar uit 
om u te ontmoeten en samen 
met ons het stadsdeel nog mooi-
er te maken.   Heeft u plannen 
of ideeën waarmee u uw buurt 
kunt verrijken of wilt u iets met 
mij bespreken, kom dan langs. 
Elke eerste woensdag van de 
maand kunt u bij mij terecht  in 
het wijkservicecentrum Zuid. U 
kunt hiervoor een afspraak ma-
ken met mevrouw Groen via te-
lefoonnummer 053 4818520. 

Jurgen van Houdt

Gemeente

Wethouder Jurgen van Houdt

Cursus Digisterker
Wilt u via internet zaken doen 
met de overheid? De cursus 
Digisterker is er om u te on
dersteunen. Heeft u interes
se? In drie trainingen van elk 
twee uur helpen we u op weg. 
De lessen worden gegeven in 
de Bibliotheek (Pijpenstraat, 
Enschede). Enige ervaring met 
het werken met computers is 
nodig. Samen zorgen we dat 
het klikt! 

Voor de cursus is in november 
en december nog plaats. Er 
zijn dan in totaal drie lessen 
op woensdag - of donderdag-
middag van 14.00-16.00 uur. 

U kunt zich ook alvast opgeven 
voor volgend jaar. Elke maand 
organiseren we een cursus. 

Deelname is gratis en aanmel-
den kan bij gemeente Ensche-
de via telefoonnummer 14053. 

10 jaar dagopvang Suryoye de Posten

Op 28 september vierde de Pos
ten het 10jarig jubileum van de 
dagopvang Suryoye. Bisschop 
Polycarpus opende de feeste
lijkheden, net als 10 jaar gele
den.

Het was niet alleen een feest 
voor de Suryoye, maar ook 
voor andere belangstellenden 
uit het complex en de buurt. 
Behalve toespraken van de 
bisschop, Nicme Ilgun van de 

opvang, de wethouder van En-
schede Zuid, Jurgen van Houdt 
en de directeur van de Posten, 
Rick Hogenboom, was er ook 
een vertederend optreden van 
leerlingen van de basisschool 
Mecklenburg, zowel in het Ne-
derlands als in het Aramees.

Dit alles gebeurde terwijl de 
aanwezigen genoten van een 
heerlijke maaltijd, die door de 
vrijwilligers was verzorgd. 

Zoals door meerdere personen 
werd gezegd, deed dit alles al 
uitzien naar de volgende vie-
ring over 10 jaar!

“Tot over tien jaar!”

Bewoners in Beweging

Op 28 september is op Zorgcen
trum de Posten door Jaap Hofstra, 
voorzitter cliëntenraad en Arie 
Groenendijk, voorzitter onderne
mingsraad, het plan “Bewoners in 
Beweging met Beleving” onder
tekend, ook wel genoemd “Waar
digheid en Trots Plan”.

De bedoeling is dat straks alle be-
woners aan hun fysieke gezond-
heid kunnen werken, ongeacht 
hun lichamelijke conditie. Er 
wordt nu al met succes aan enke-
le pilot-programma’s gewerkt.

Na ondertekening van deze sub-
sidie-aanvraag werd het plan 

overhandigd aan de directeur 
van de Posten, Rick Hogenboom, 
aangezien de totale subsidie aan 
zijn zorgcentrum ten goede zal 
komen.

Wij zullen u op de hoogte hou-
den hoe de ontwikkeling van dit 
plan verloopt.

Arie Groenendijk, Rick Hogenboom en Jaap Hofstra bij de overhandiging
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Wijkbudget
Barbecues diverse straten 

Cul-tuur met je buur(t): op cultuurtoer door Enschede

Op zaterdag 2 september 2017 
verzamelden zich rond 12:30 
uur alle dertig deelnemers op 
het kruispunt Kostverloren/ 
Holthuizenbrink, bij de bewo
ners beter bekend als “het kerst
boompleintje”, immers ook de 
plek waar in december traditio

neel de kerstverlichting ontsto
ken wordt, ten overstaan van alle 
buurtbewoners.

Afgesproken werd om te ver-
zamelen bij ons eerste culturele 
doel: de Twentse Welle. Onder 
de bezielende leiding van een 

educatief medewerkster kreeg 
de groep een inhoudelijk uit-
stekend onderbouwde rond-
leiding, waarbij Enschede en 
Twente centraal stonden.

Onder het genot van een kop 
koffie of thee werden ervarin-
gen uitgewisseld en onderging 
deze eerste culturele ervaring 
van de dag een grondige evalu-
atie.

Het tweede culturele doel van 
deze dag was angstvallig ge-
heim gehouden, maar het adres 
werd wel prijsgegeven: Gerink-
hoekweg 31, oftewel Landgoed 
Op ’t Oorbeck. Hier had ook 
zangdocente en de drijvende 
kracht achter Stichting “Weg-
wijzer in Zangkunst” Annelies 
Lamm zich naar toe begeven, 
om een workshop te geven 

met als thema “Liedjes van 
Harry Bannink, de Enschede-
er met landelijke uitstraling”. 
Dat zingen iets is, dat met het 
hele lichaam dient te gebeuren, 
ondervonden de dertig buurt-
genoten letterlijk “aan den lij-
ve”. De weergoden waren de 
groep gunstig gezind, zodat het 
gebeuren in de buitenlucht kon 
plaatsvinden.

Ook deze culturele ervaringen 
verdienden een gedegen evalu-
atie en deze werd ondersteund 
door de culinaire talenten van 
onze van oorsprong Vietname-
se - maar inmiddels door en 
door ingeburgerde Enschedese- 
mevrouw Tho.

Minder valide deelnemers kon-
den gebruik maken van de per-
sonenbus van De Posten, terwijl 

in de Twentse Welle rolstoelen 
klaar stonden om gebruikt te 
worden. Alle faciliteiten bij Op 
’t Oorbeck waren gelijkvloers.

Rest ons nog dank te zeggen 
voor de financiële ondersteu-
ning die het organisatieteam 
heeft mogen ontvangen van de 
Werkgroep Wijkbudget Wesse-
lerbrink – De Posten. Zonder 
deze bijdrage hadden de orga-
nisatoren de culturele doelen bij 
lange na niet kunnen bereiken.

De zangworkshop heeft nog 
een positief staartje gekregen: 
enkele deelnemers werden der-
mate enthousiast dat zij zich 
inmiddels als potentieel lid bij 
zangverenigingen hebben aan-
gemeld.

Koen Edeling

Kinderactiviteiten
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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.

Vraag? & Aanbod!
Kundalini yoga
Wil je iets voor jezelf doen? Volg 
dan eens een kundalini yoga les. 
Hierin ervaar je een afwisseling 
van dynamische, fysieke oefenin
gen en meditatie. Ook de adem
haling staat centraal.

Kundalini Yoga wordt ook wel 
de yoga van het bewustzijn ge-
noemd, omdat het een zeer di-
recte impact heeft op hoe je je-
zelf waarneemt, je leven en de 
wereld om je heen. Kundalini 
maakt je bewust “bewust”. Je 
voelt de werking direct!

Iedere les heeft een unieke com-
binatie van verschillende on-
derdelen. Er wordt gewerkt met 
dynamische oefeningen, adem-

halingstechnieken, mantra’s en 
meditaties. Kundalini yoga geeft 
rust, een vrolijke stemming en 
een energiek gevoel.
Geschikt voor iedereen die zich 
wil verdiepen in yoga.

De lessen worden door Joop 
van Es gegeven in Wijkcentrum 
de Magneet. Hertmebrink 1 in 
Enschede. Tijdstip: iedere don-
derdag van 19.30 tot 20.30 uur. 
Kosten: 20 euro per maand.

Leer ook bridgen
In september is er weer een 
beginnerscursus voor toe
komstige bridgers gestart op 
woensdagavond van 19.45 uur 
tot 21.45 uur. De cursus wordt 
gegeven in het clubgebouw van 
de Tubanters aan de Olym
pialaan 20 (goed bereikbaar, 
ruime parkeergelegenheid en 
gezellige accommodatie) in 
Enschede.

De cursus wordt gegeven door 
de alom geprezen- en gediplo-
meerde bridgedocente mw. Riet 
Kuipers-Zweep. Voor geheel 
vrijblijvende inlichtingen en 
eventueel aanmelden kan men te-
lefonisch contact opnemen met: 
Riet Kuipers-Zweep. Telefoon: 
074-2426264 en/of via email: 
riet@leerbridgen.nl, www.leer-
bridgen.nl.

Word OV-ambassadeur!
Heb je passie voor het openbaar 
vervoer en vind je het leuk die 
ervaringen te delen met senioren 
die nog onbekend zijn met het 
openbaar vervoer? Ben je in de 
leeftijd van 60+? Ben je woonach
tig in de regio Twente? Dan ben 
jij de persoon die wij zoeken als 
vrijwillige OVambassadeur. 

Met een team van ongeveer 15 
vrijwillige OV-ambassadeurs 
worden in de provincie Over-
ijssel het gehele jaar door diver-
se voorlichtingsbijeenkomsten 
voor senioren gehouden over 
het gebruik van het openbaar 
vervoer. Verder worden er proef-
reizen gemaakt met senioren om 
ze zelf het openbaar vervoer te 
laten ervaren en de werking van 
de OV-chipkaart te demonste-
ren. 

Als OV-ambassadeur kun je zelf 
aangeven hoeveel tijd je wilt be-
steden als OV ambassadeur. Als 
richtlijn geldt een minimum 
tijdsbesteding van 2 dagdelen 
per maand. Als OV-ambassa-
deur krijg je ondersteuning en 
begeleiding bij de uitvoering van 
je taken en ben je eigenlijk altijd 

met een andere OV-ambassa-
deur op pad. Elke twee maanden 
is er een bijeenkomst met het 
hele team OV-ambassadeurs. 
Hier komt een deel planning, 
een deel ontmoeting en een deel 
uitwisseling aan bod.

OV-ambassadeur is een vrijwil-
ligersfunctie. Je krijgt de kos-
ten die je maakt vergoed. Denk 
hierbij aan gemaakte reis- en te-
lefoonkosten.

Heb je interesse of behoefte aan 
meer informatie? Kijk dan op 
www.ervaarhetov.nl. Bellen of 
mailen met één van de mede-
werkers is ook mogelijk. Mail: 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.
nl of bel: 038 –4540130.

Vrijwilliger 
Posthoorn

Radio “de Posthoorn” is de huis
omroep van Zorgcentrum “de 
Posten”. We beschikken over een 
eigen radiostudio. Daar zenden 
we elke ochtend behalve zondag 
van 10.15 tot 12.30 uur verschil
lende programma’s met allerlei 
muziekgenres uit.

Het radioteam is altijd op zoek 
naar enthousiaste dames of he-
ren voor de presentatie. In ver-
band met de doelgroep “Oude-
ren” zoeken we mensen die de 
veertig gepasseerd zijn.
We zorgen uiteraard voor een 
goede training en begeleiding. 

Houdt u van muziek, bent u één 
of enkele ochtenden per maand 
beschikbaar, bel of mail gewoon 
eens met onderstaande vrijwilli-
ger om te horen hoe leuk het is 
om bij de radio een muziekpro-
gramma te presenteren.  En wie 
weet: wordt u binnenkort ook 
presentator of presentatrice. 

Informatie:
Gerrie Assink
Tel: 053-4783399 of 06-
45282605
e-mail: gerrie.assink@kpnmail.
nl

Danslessen

Hou jij van dansen? Droom jij er
van om in een dans en zang voor
stelling mee te dansen? Dan is dit 
jouw kans! 

Theaterschool Luna is al 12 jaar 
een begrip in het oosten. Wij 
zijn inmiddels uitgegroeid tot 
de grootste jeugdtheaterschool 
van Overijssel en hebben al heel 
veel goede resultaten geboekt 
omtrent professioneel musicals, 
film en andere optredens. Maar 
ook dans plezier voorop! De the-
aterschool staat voor kwaliteit en 
plezier. 

Tijdens de uur durende les zal 
er volledig aandacht worden be-
steed technieken in tap, musical 
en moderne dans voor jonge-
ren. Daarnaast worden er mooie 
geografieën gemaakt met prach-
tige kostuums en belichting dat 
uitgevoerd wordt in het theater.

Geef je op! 
Ben je na het lezen van dit artikel 
enthousiast geworden? En staat 
dans, plezier en ontwikkeling bij 
jou voorop? Kom dan woensdag 

van 17.00 tot 19.00 uur dan een 
proefles volgen bij het ORS Het 
Pathmosschool adres Spinners-
straat 29 in Enschede en voel de 
magie van Theaterschool Luna. 

Tijden 17.00 – 18.00 moderne 
dans 18.00 – 19.00 musical/tap 
dans Info; www.theaterschool-
luna.nl  
Mail: juliette.maarseveen@
hetnet.nl  
Tel. 0655583147
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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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Sperziebonen met tomatensalsa 
(2 personen)

Ingrediënten:
4 trostomaten of 300 gram to-
matenblokjes uit blik, pond 
sperziebonen, 2 tenen knoflook, 
1 ui, 1 verkruimeld laurierblad, 1 
eetlepel paprikapoeder, 1 snufje 
chilivlokken, 2 eetlepels peterse-
lie, 1 eetlepel olijfolie.

Bereidingswijze:
Zet water op. Verwijder de pun-
ten van de sperziebonen. Kook 
de bonen beetgaar met een snuf-
je zout. Dit duurt een minuut of 
vier. Haal de sperziebonen uit 
de pan, en spoel ze even kort 
af met koud water. Dit haalt de 
sterke bonenlucht er vanaf en 

verbetert de smaak. Houd de 
boontjes even apart. Snipper de 
ui en knoflook. Maak de toma-
ten schoon en snijd ze in blokjes. 
Fruit de ui in een koekenpan. 
Voeg zodra de ui glazig wordt de 
knoflook toe. Voeg vervolgens 
het verkruimeld laurierblad en 
de chilivlokken toe. Laat de sma-
ken op een rustig vuur even los-
komen. Voeg vervolgens de to-
matenblokjes toe. Laat het onder 
af en toe roeren in 15 minuten 
inkoken. Voeg de sperziebonen 
en de peterselie toe en warm die 
even goed op in de salsa. Een 
lekker gezond en licht pittig bij-
gerecht, dat je bij veel gerechten 
kunt gebruiken.

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 4 dec. 2017, Hertmebrink 1, 7544DC Enschede

KRUISWOORDPUZZEL

Winnaar vorige puzzel: 
J. Wessel-Kuipers. 

Doe mee en maak kans 
op een boodschappenpakket 

t.w.v.€25

Oplossing puzzel zomer-editie

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

Antwoord vorige Ken je wijk:
Dak Toverbal Bijvank

RECEPTColofon
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: 04-12-2017. 
Kopij dient te worden aange-
leverd in platte tekst, niet 
langer dan 200 woorden. 
Kopij voor vraag & aanbod 
niet langer dan 50 woorden.

Redactie: Theo Hogers, 
Janny Kolz, Eva Kraan, 
Greet Roelfsema. Foto’s: 
Johan Bruinsma & Ineke 
Niemei je r-Hag emei je r. 
Illustraties: Rob Hasselman.
Druk: Weevers Grafimedia.
Verspreiding: D.A.D.S. Olden-
zaal. 

Horizontaal
1 heibel, 5 riviertje, 6 woestijn-
rivier, 7 stoeien, 11 tijdperk, 12 
tobbe, 13 lichaamsdeel, 14 lok-
middel, 15 karaat (afk.), 16 naaf, 
17 kenmerken, 19 vorm van 
“daar”, 20 jongensnaam, 21 Ni-
caragua (afk.), 22 meisjesnaam, 
24 meisjesnaam, 29 speculatie, 
30 beroep (vrl.), 31 vrouwelijk 
(afk.), 32 uitgave (afk.), 33 niet 
dichtbij, 34 tentoonstellen, 37 
zoon (afk.), 38 toon, 40 eerstvol-
gende (afk.), 41 atmosfeer (afk.), 
43 groet, 46 vorm van “daar”, 47 
ingenieur (afk.), 48 Gelderland 
(afk.), 49 geluid door gans, 51 
Ierland (afk.), 52 weerspannig, 
57 eens.

Vertikaal
1 kenmerken, 2 wezelachtig, 3 
vermogen zich te schikken, 4 
beroep (mbt vervoer), 6 open 
stuk land, 8 kaartterm, 9 Tweede 
Kamer (afk.), 10 makelaar, 11 
onwaarheid spreken, 16 uitroep 
van inzicht, 18 ongeveer (afk.), 
23 vruchten, 25 ten laatste 
(afk.), 26 riviertje, 27 laagfre-
quent (afk.), 28 meisjesnaam, 30 
televisie (afk.), 35 verkondigen, 
36 rivierkant, 37 overwinning, 
39 noen, 42 televisie (afk.), 44 
zwelg partij, 45 namelijk (afk.), 
50 jongensnaam, 51 inleiding 
(afk.), 53 maanstand (afk.), 
54 Zuid Afrika (afk.), 55 ge-
luid door ezel, 56 in afwachting 
(afk.). 

wesselerbrink,  
fontein, 
winkelcentrum, 
roltrap, 
 het bijvank,  
het lang,  
de posten,  
het oosterveld,  
hoge bult,  
kinderboerderij,  
bibliotheek, 
tuindorp,  
brinkpraat,  
brinken,  
nieuwbouw, 
drive in woningen,  
flatgebouwen, 
bejaardencentra, 
gezelligheid,  
multicultureel,  
sportvelden

WOORDZOEKER


