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Zorg voor de natuur
Zoals we allemaal weten gaat het 
niet erg best met de natuur. De 
wijkraden van Zuid zijn met el-
kaar in gesprek gegaan om te kij-
ken of zij gezamenlijk iets kun-
nen doen om de natuur een hart 
onder de riem te steken. 

Na goed overleg hebben de 
wijkraden en bewoners beslo-
ten om vanuit “Iniatiefkracht” 
drie insectentorens te laten 
bouwen. Peter van Herpt sprak 
hier al over in de vorige Brin-
praat. De insectentorens zijn 

1m bij  1m en 2,5m hoog en 
zijn opgebouwd met klinkers 
en houten takken.Deze torens 
zijn dubbelwandig, onder de 
dakpannen is een holte ge-
maakt. Hierin kunnen vleer-
muizen zich schuilhouden en 
overwinteren. 

Ook zijn er in deze torens 
boomstammetjes gemetseld 
met daarin gaten waarin soli-
taire bijen, waaronder metsel-
bijen, zich kunnen nestelen. 
Deze bijen zijn nodig voor de 
bestuiving van bloemen. 

Verder zullen lieveheersbeest-
jes, spinnen, slakken, mieren, 
hommels, wespen, kevers, 
pissebedden, enzovoorts zich 
hierin gaan ophouden. 

Deze torens staan aan de 
rand van de zuidwijken: 
er staat er één bij de vijver  aan 
de Buursestraat, één in het 
Wesselerbrinkpark en één bij 
de bijenhoek aan de Boswin-
kelbeekweg. 

Op 25 februari werden de to-
rens stuk voor stuk op hun 
plek gezet. De torens zijn 
gebouwd door Bouwmen-
sen Hengelo en studenten 
van het ROC van Twente.  
Wij hopen op deze manier een 
steentje bij te kunnen dragen 
in een leefbaar klimaat voor 
onze aardse medebewoners. 

Ton Loevering, 
Wijkbeheerder Wesselerbrink 

Insectentorens worden geleverd, locatie Wesselerbrinkpark

Meedoen in de Wesseler-
brink
Op zondag 24 april van 10.00 
- 16.00 uur organiseert de 
Wijkraad Wesselerbrink in nau-
we samenwerking met Alifa een 
open dag in en rondom om Wijk-
centrum de Magneet. 

De wijkraad wil op deze wijze 
meer bewoners kennis met el-
kaar laten maken en met elkaars 
activiteiten in de wijk. 

Wij vragen daarom actieve be-
woners(groepen) om hier actief 
aan deel te nemen. Het wordt 
een dag van ontmoeting, gezel-
ligheid en  ‘meedoen’.

Hebt u ideeën om actief iets te la-
ten zien aan andere buurtbewo-
ners, neem dan contact op met: 

Bertus Siemerink, opbouwwer-
ker bij Alifa 
e-mail: b.siemerink@alifa.nl of 
bel met 06-13578258.

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 zich melden bij de secretaris 
van de wijkraad: Francis Wessing, tel. nr. 06-22660491,  
mail: secretaris@wesselerbrink.com.
Ook kunt u contact opnemen met opbouwwerker Bertus 
Siemerink van Alifa, tel. 06-13578258,
mail: b.siemerink@alifa.nl.

Van de redactie
Terwijl het lentezonnetje vrolijk schijnt verheugen we ons op alles wat er de komende tijd te gebeuren staat, zoals de 
Enschede Marathon op 17 april, Meedoen in Wesselerbrink op 24 april, Koningsdag op 27 april, de meivakantie en ga zo 
maar door. Maar ook in de afgelopen maanden is iedereen druk geweest met allerlei activiteiten. Dat is te merken aan 
het feit dat we deze keer maar liefst 3 pagina’s “In Zuid” hebben. Ik zou zeggen ga ervoor zitten en geniet van alles wat 
er deze keer in onze krant staat. Hebt u zelf nog iets waar u over wilt vertellen, stuur dan een berichtje naar brinkpraat@
wesselerbrink.com en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. In deze krant kunt u weer enige voorbeelden lezen 
van wat de mensen in onze wijk zoal bezighoudt. Veel leesplezier!
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Gemeente
Het Servicecentrum Zuid 
Wesselerbrinklaan 102
7544 JZ Enschede 
Algemeen, klachten en Ver-
keersspreekuur. Tel: 14 053 
Wijkbeheerder:  
Tel. 053-4818506
Klachtencommissaris (om-
budsman): postbus@klachten-
commissarisenschede.nl

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

Wijkraad
Geesinkweg 282
7544 RB Enschede
Tel: 053 4782627
info@wesselerbrink.com
www.wesselerbrink.com
Wijkraad Jongeren
wijkraadjongerenopwesseler-
brink@hotmail.nl 

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 Tandtechniek 
Laboratorium
Vassebrink 1 
Tel: 053 4782299

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

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

Thuiszorg
Thuiszorgwinkel de Posten,  
De Posten 135
ma - vr: 09.00 - 12.00, 13.00 - 
16.00 uur, za:  
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
Apotheek Broekheurne 
Wesselernering 1-B 
Tel: 053 4770025

Kindertherapeut
Spelenderwijs
Zunabrink 10
Tel: 06 30879324

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

Alifa Jongerenwerker
Mario Delogu 
Tel: 0653347026

TWENRENO
TRAPRENOVATIE

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

Wijkraad
De Wijkraad nodigt u uit om mee (te) 
doen in de Wesselerbrink
Beste bewoners van de Wesseler-
brink,

Zoals u elders in deze Brink-
praat kunt lezen organiseert de 
wijkraad, in nauwe samenwer-
king met opbouwwerker Bertus 
Siemerink van Alifa, een open 
dag op zondag 24 april. Dit is 
één van de acties die we inzetten 
om onze speerpunten voor 2016 
kracht bij te zetten. Ons uitgangs-
punt is: ‘met elkaar voor elkaar’. 
U kunt de speerpunten voor 2016 
terugvinden in het zogenaamde 
bestedingsplan 2016 (www.wes-
selerbrink.com).

Wijkbudgetten
Dit plan gaat vooral over de ver-
antwoording van de gelden die 
zijn uitgegeven via wijkbudget-
ten. Maar het plan laat ook zien 
wat er allemaal is gerealiseerd 
aan activiteiten in de Wesseler-
brink met wijkbudgetten.

Communicatiegroep
Redacties van de website www.
wesselerbrink.com en de wijk-
krant Brinkpraat komen meer-
dere keren bij elkaar om met 
elkaar af te stemmen hoe het 
nieuws uit en voor de wijk het 
beste tot u kan komen. Zij vor-
men samen de zogenaamde 
‘communicatiegroep’. Zij werken 
nauw samen met de wijkraad, 
maar zijn onafhankelijk.

Actieve bewoners (groepen)
Op dit moment tellen we 19 ge-
registreerde bewonersgroepen, 
ook terug te vinden op de web-
site www.wesselerbrink.com. 

Deze hebben we gevraagd om 
actief mee te denken over de 
invulling van de open dag ‘Mee-
doen in de Wesselerbrink’.

Bent u niet uitgenodigd en hebt 
u ideeën voor de open dag of 
wilt u een actieve bijdrage leve-
ren op zondag 24 april? Laat het 
ons weten. 

U kunt contact opnemen met 
Bertus Siemerink, b.sieme-
rink@alifa.nl  tel. 06-13578258. 
U doet toch ook mee?!

Peter van Herpt,  
voorzitter wijkraad

Openbare vergadering 
Wijkraad 2016
23 juni, De Magneet

De vergadering begint om 19.30 uur,  
de zaal is vanaf 19.15 uur open voor het publiek.  
U bent van harte welkom.

‘Nextdoor’ 
in  de Wes-
selerbrink 
De van oorsprong Amerikaanse 
app ‘Nextdoor’ is kortgeleden 
officieel ook in Nederland gelan-
ceerd. Deze app biedt een sociaal 
netwerk voor buurten.
 
Met Nextdoor kunnen bewoners 
van een buurt onderling com-
municeren in een besloten om-
geving. De inhoud is namelijk 
alleen te zien voor mensen die in 
dezelfde buurt wonen. 

Binnen de app kunnen berich-
ten worden verstuurd en oproe-
pen worden geplaatst in diverse 
categorieën, zoals bijvoorbeeld 
buurtveiligheid of evenementen. 
 
Meer informatie vindt u op 
www.nextdoor.nl

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! 
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In Zuid
Computercursus voor 
senioren 

Computercursus voor senio-
ren van de Hertmebrink 
Aan de Hertmebrink werd de be-
hoefte gevoeld om de bewoners 
een cursus ‘computeren’ aan te 
bieden. 

Veel senioren aan deze brink 
hebben de stap naar de digita-
le wereld nog niet gemaakt, zo 
bleek uit een enquête. Begin dit 
jaar is door de bewonerscom-
missie een start gemaakt door 
het idee voor te leggen aan de 
Wijkraad om te zien of er finan-
ciering voor gevonden kon wor-
den. 

De Bewonerscommissie vond 
het belangrijk geen financiële 
drempels op te werpen en ging 
voor een gratis deelname. 

De wijkraad vond het een goed 
idee en gaf toestemming om 
computers te leasen.  Later kun-
nen de computers door andere 
brinken worden gebruikt.Afge-
lopen zomer werd met een eer-
ste groep cursisten gestart met 
Windows 10 in 6 lessen van 2 
uur. Een deel theorie en daarna 
praktijk onder begeleiding. 

Half januari begonnen we met 
de tweede cursistengroep waar-
bij we de ervaringen met de eer-
ste natuurlijk goed gebruikten. 
Als we de inleidingen gedaan 
hebben, hopen we dat we een 
vervolgcursus kunnen opzetten 
die dieper ingaat op bepaalde 
programma’s zoals tekstverwer-
king, eenvoudig rekenwerk en 
wellicht het regelen van bankza-
ken.

Burenhulpdienst: Kunnen wij helpen?
Voor sommige ouderen en men-
sen met een beperking is het 
moeilijk om hun boodschappen 
in huis te krijgen of om kleine 
klusjes in en om het huis zelf te 
doen. 

Soms wonen de kinderen te ver 
weg om meerdere keren per 
week langs te komen of wordt 
van hen te veel gevraagd. En an-

dere ouderen hebben geen kin-
deren waar ze hulp van kunnen 
krijgen.  In die gevallen kan de 
Burenhulpdienst een helpende 
hand bieden. 

Ook in Enschede Zuid zijn wij 
actief: vorig jaar hebben wij 
944 keer een helpende hand 
kunnen bieden aan mensen die 
hulp nodig hadden. De vrij-
willigers helpen ouderen  o.a. 
met het halen van boodschap-
pen.  Voor € 2,00 per keer en 
eventuele vervoerskosten wor-
den de boodschappen gedaan.  
 
De Burenhulpdienst helpt bij: 
kleine klusjes in en om het 
huis, begeleiden naar huis-
arts of ziekenhuis, het ha-

len van boodschappen, 
het verzorgen van tuinen. 
Bij de Burenhulpdienst zijn 
ruim 60 vrijwilligers aangeslo-
ten, die wekelijks wijkbewoners 
in Enschede helpen. De Buren-
hulpdienst wordt aangestuurd 
door Alifa Welzijn Ouderen.  
 
Vrijwilligers gezocht: voor het 
verzorgen van tuintjes kunnen 
wij vrijwilligers gebruiken. Als 
u een tuintje van een wijkbewo-
ner zou willen verzorgen dan 
bent u bij ons van harte welkom.  
 
De Burenhulpdienst is tijdens 
kantoortijden van maandag t/m 
donderdag  te bereiken op tele-
foonnummer:  053 477 88 65.

Winkeliers enthousiast over verbouwing
De winkeliers van het Winkel-
centrum Zuid zijn over het alge-
meen gesproken enthousiast over 
de verbouwing, waar zij jaren op 
gewacht hebben. Men weet zeker 
dat er, na een lange periode van 
afzien, een geweldig winkelcen-
trum zal ontstaan met een brede 
variatie aan winkels. 

Sommigen van hen maken van 
de gelegenheid gebruik om 
hun eigen zaak ook te verbou-
wen, soms om met de tijd mee 
te gaan en soms omdat het wel 
moet.  Eén van degenen die wel 
moet verbouwen is Chinees-In-

disch Restaurant De Mandarijn. 
Nu ligt het pand nog aan de 
buitenkant, maar na de verbou-
wing niet meer. Dat geeft pro-
blemen met de ingang voor het 
afhaal-gedeelte. Gelukkig heeft 
David, die de dagelijkse romp-
slomp van zijn ouders heeft 
overgenomen, genoeg ideeën 
om de zaak helemaal in de nieu-
we situatie te laten floreren.

Een heikel punt bij de verbou-
wing is toch wel de situatie van 
de marktkooplieden. Zij zijn, 
na een veebelovend begin, de 
afgelopen 2 jaar niet meer op 

de hoogte gehouden. Zelfs voor 
de officiële start van de verbou-
wing op 26 februari waren ze 
niet uitgenodigd. De markt is 
toch een belangrijk onderdeel 
van het winkelcentrum en het 
is jammer dat er niet (meer) 
samengewerkt wordt. Hopelijk 
komt daar snel verandering in. 
Wij zullen onze lezers natuurlijk 
tijdens de komende 2 jaar van de 
verbouwing op de hoogte hou-
den van wat er zich zo allemaal 
in en rond het winkelcentrum 
afspeelt, zowel met stukjes als 
met foto’s.

Project Preventie Schuld-
hulpverlening
Sinds 19 januari jl. zijn we als Le-
ger des Heils in Enschede gestart 
met een project preventie schuld-
hulpverlening.

We houden 2 à 3 keer per week 
een spreekuur in het gebouw 
van het Leger des Heils aan de 
Zenderenbrink 2. De spreek-
uren worden verzorgd door 
maatschappelijk werkers die op 
vrijwillige basis aan dit project 
meewerken. Daardoor is de hulp 
gratis en vanzelfsprekend strikt 
vertrouwelijk. 

Het Leger wordt beschouwd als 
een vindplaats vanwege de kle-
dingwinkels, maaltijdprojecten, 
uitgifte van voedselpakketten en 
andere laagdrempelige activitei-
ten. 

Hulp aan mensen die in (ver-
scholen) armoede leven en 
schulden hebben is een speer-
punt van het kerkgenootschap 
van het Leger des Heils. 

Eind 2014 is een landelijk project 
‘schuldhulppreventie’ van start 
gegaan. Dit project is tot stand 
gekomen in samenwerking met 
het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. In eerste 
instantie is het gestart in zeven 
plaatsen. Het gaat om het tijdig 
signaleren van problemen en 
nazorg. 

Het gaat niet om de daadwerke-
lijke schuldhulpverlening zelf, 
maar om het signaleren en geven 
van praktische ondersteuning 
aan hulpvragers bij het op orde 
brengen van de administratie en 
het maken van een overzicht van 
de eventuele schulden. 

Afhankelijk van de ernst van de 
problematiek wordt dan door-
verwezen naar de professionele 
schuldhulpverlening. Daarover 
hebben reeds meerdere gesprek-
ken met diverse instellingen 
plaatsgevonden, o.a. met wijk-
coaches.

Wesselerbrinkpark
Het afgelopen jaar is het park be-
hoorlijk onder handen genomen. 
De asfaltpaden zijn voor een 
groot deel vernieuwd,  de Vlin-
dervlek is gespit  en ingezaaid 
met een bloemenmengsel, daar-
omheen is een meidoornhaag 
geplant. De Hoge Bult is opnieuw 
ingeplant, er is veel rommel ach-
ter de woningen opgeruimd en 
de bomen hebben een snoeibeurt 
gehad. 

Samen met bewoners, de mede-
werkers van ‘t Polböske, het Le-
ger des Heils, de vereniging van 
de modeltreintjes en de  mede-
werkers van de Kinderboerderij 
proberen we het park netjes te 
houden. Het maaibeheer is ver-
anderd, het maaien is van 26x 
maaien terug gebracht naar 1x 
maaien, het totaal beeld is daar-
door veranderd. 

Wat u ook ziet is dat er boom-
stammen op het gras liggen aan 
de zijde van de Broekheurne-
ring en de Wesselerbrinklaan. 

Het schijnt dat er via deze weg 
‘s nachts auto’s het park oprij-
den en vervolgens onder aan de 
Hoge Bult rondjes op het gras 
draaien. 

Het is goed dat er een groep be-
zig is om het park netjes te hou-
den en het is jammer dat er een 
andere groep is die dat niet doet.  
Om auto’s te weren van het park 

hebben we er dus boomstammen 
neergelegd. Wij hebben voor 
boomstammen gekozen omdat 
dat goed in het beeld past, het 
gras wordt op een natuurlijke 
manier  beheerd en daar passen 
deze boomstammen goed bij. 

Ton Loevering,  
Wijkbeheerder Wesselerbrink
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In Zuid
Even voorstellen:
nieuwe wijkbeheerder
Domijn

Mijn naam is Jacques Frederiks, 
wijkbeheerder voor de woningen 
van Domijn in de Wesselerbrink. 
Heeft u vragen of wilt u advies 
over het wonen in de Wesseler-
bink? Of heeft u ideeën over uw 
woning/complex? Ik ga hierover 
graag met u in gesprek! 

U kan me bereiken via het al-
gemene nummer van Domijn: 
0900 – 335 0 335 (20ct per ge-
sprek). 

Ik denk ook graag met u mee als 
het gaat om overlast of huurbe-
taling. Uiteindelijk bent u zelf 
verantwoordelijk voor een goede 
omgang met buren en een tijdige 
betaling. Maar ik help u graag in 
het vinden van een goede oplos-
sing. Want een huis wordt pas 
een thuis, als u zich ook in de 
wijk prettig voelt! 

Ik heb enorm veel zin om in deze 
mooie wijk in Enschede Zuid 
aan de slag te gaan. Tot ziens!

De buurtbus

Door de Wesselerbrink rijdt 
een kleine bus met lijnnummer 
508. Het is de buurtbus. Een 
buslijn die geheel wordt ge-
rund door vrijwilligers. Zestien 
vrijwilligers om precies te zijn. 
Veelal zestigplussers die met 
veel plezier en enthousiasme er 
voor zorgen dat hun passagiers 
veilig op hun bestemming ko-
men. 

De buurtbus is maar een kleine 
bus. Het mag maximaal acht rei-
zigers meenemen. Het grote voor-
deel van de buurtbus is echter dat 
er ook op een andere plek dan bij 
de bekende haltepaal in- en uit-
gestapt mag worden. Iets wat heel 
handig is voor de veelal wat ou-
dere passagiers, die de buurtbus 
vooral gebruiken voor vervoer 
naar en van het winkelcentrum. 

De buurtbuslijn is ontstaan na-
dat lijn 4 niet meer doorreed naar 
Winkelcentrum Zuid. De buurt-
bewoners hebben zelf een buurt-
bus opgericht en kregen voor 
de exploitatie een tweedehands 
buurtbus van Oostnet. Doornum-
merend op de stadsdienst kreeg 
deze lijn het nummer 8. 

Bij de aanbesteding van het bus-
vervoer in Twente in 2005 kwam 
ook deze buurtbusverbinding 
onder de verantwoordelijkheid 
van de Regio Twente te vallen en 
werd de lijn omgenummerd in de 
buurtbuslijnen en kreeg het num-
mer 508. Ook kregen ze een nieu-
we rode “Twents” buurtbus. Op 
8 december 2013 nam Syntus het 
busvervoer in Twente over van 
Connexxion. 

Voor reizen met de buurtbus 
maakt u gebruik van het specia-
le buurtbuskaartje. Dit ritkaartje 
kost € 1,00 per rit, ongeacht de 
afstand.

Vindiets viert feest!

Alweer 5 jaar geleden dat Vind-
iets, tweedehands kleding voor 
vrouwen,  zich vestigde in win-
kelcentrum Boswinkel. Veel vrou-
wen weten de weg inmiddels te 
vinden.  ’t Is even zoeken, aan de 
achterkant van het winkelcentrum 
aan de Wethouder Gerbertstraat, 
maar eenmaal gevonden vergeet je 
het niet meer. 

Van terStal tot Prada, zo vat eige-
nares Annemiek Schmidt het as-
sortiment pakkend samen. Er is 
zoveel leuke kleding die om wat 
voor reden dan ook niet meer ge-
dragen wordt. En hoe fijn voelt 
het als je met je overtollige kle-
ding een ander blij kunt maken! 

Dwars door alle modetrends 
heen, merk of geen merk, zoveel  
vrouwen zoveel  smaken. Als 
het er maar goed uitziet. Daar is 
ze streng in. Hierdoor houdt de 
winkel een frisse uitstraling. 

Vindiets werkt met een in-
brengsysteem. Onder openings-

tijden kun je zonder afspraak 
met je kleding en accessoires 
langskomen. Ter plekke maakt 
Annemiek een selectie. De kle-
ding hangt twee maanden in de 
winkel en na verkoop is 40% van 
de opbrengst voor de inbren-
ger. Niet verkochte kleding  gaat 
naar de kledingbank of retour 
indien de klant dat wenst. Zij en 
ook de klanten beleven veel ple-
zier aan dit concept. En ook nog 
eens duurzaam bezig met elkaar! 

Wees welkom en vier in de maand 
mei het jubileum mee. U ont-
vangt dan een feestelijke attentie. 

Vindiets, Londenstraat 41, 7543 
BA Enschede, 053-4760660. 

Openingstijden: woensdag, don-
derdag en vrijdag van 10.00 – 
17.00 uur, zaterdag van 12.00 – 
17.00 uur. Voor meer informatie: 
www.vindiets.com en facebook. 

Annemiek Schmidt voor haar zaak Vindiets

Verwarring apotheken

Vanaf begin 2015 sturen de art-
sen van het Medisch Spectrum 
Twente hun recepten digitaal 
door naar uw eigen apotheek.

“Als apotheek merken wij dat dit 
veel voordelen met zich mee-
brengt. Doordat de recepten 
direct naar de apotheek worden 
gestuurd, kunnen ze al verwerkt 
worden voordat de patiënt zich 
aan de balie meldt. Dit scheelt 
de patiënt veel wachttijd. Ook 
hebben we geen last meer van 
een onduidelijk handschrift en 
weten we precies bij welke arts 
we moeten zijn als we vragen 
hebben”, aldus mevrouw Slot, 
apotheker van Apotheek Broek-
heurne.

Regelmatig komt het echter voor 
dat recepten niet naar de juiste 

apotheek worden verstuurd. Bij 
navraag blijkt dan vaak dat het 
recept wel door de poli is ver-
stuurd, maar naar een andere 
apotheek.

Een deel van de oorzaak ligt bij 
de specialisten, hier is actie op 
ondernomen door de poli een 
mailing te doen. Een ander deel 
blijkt gelegen in het feit dat men-
sen bij het ziekenhuis opgeven 
dat ze de apotheek in de wijk 
Wesselerbrink hebben. Wel-
iswaar in het winkelcentrum, 
maar dat interpreteert de assis-
tente van de poli als apotheek 
Wesselerbrink. Dit heeft tot ge-
volg dat mensen bij de apotheek 
langer moeten wachten omdat 
er achter het recept aangebeld 
moet worden. Of dat apotheek 
Wesselerbrink de recepten alvast 

verwerkt en de patiënten, zon-
der dat ze dat weten, ‘overneemt’.

“Uiteindelijk krijgen we de re-
cepten dan wel binnen omdat 
we erachteraan bellen, maar dit 
zorgt er wel voor dat iemand 
langer op zijn medicijnen moet 
wachten”. 

Het is dus belangrijk dat u bij het 
ziekenhuis goed doorgeeft welke 
apotheek u heeft. De wijk Wes-
selerbrink kent twee apotheken; 
apotheek Wesselerbrink, in het 
gezondheidscentrum, en apo-
theek Broekheurne, in het win-
kelcentrum.  Apotheek Broekheurne in Winkelcentrum Zuid
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Profiel
Leger des Heils: Huis en Haard

Op het Bijvank staat het Huis en 
Haard van het Leger des Heils. 
Het gebouw bevat 24 apparte-
menten die worden bewoond 
door zo’n 30 dak- en thuislozen. 
Er is 24 uur per dag begeleiding 
aanwezig, waarbij aandacht is 
voor psychiatrische problema-
tiek, verslaving en eventuele rela-
tie met justitie. En als het nodig is 
wordt er ook contact gezocht met 
collega-instellingen of instanties. 
De bewoners beschikken over een 
eigen voordeur en sleutel, zodat 
het aanvoelt als een beschermd 
en veilig thuis.

Het doel van Huis en Haard is 
dat de bewoners zo goed mo-
gelijk kunnen meedoen in de 
samenleving. Dit gebeurt door 
een passende dagbesteding te 
zoeken. Het afgelopen jaar is 
dit vooral nog in huis gebeurd. 
Dat komt omdat Huis en Haard 
op het Bijvank nog relatief kort 
open is. Daarom is er eerst voor 
gekozen om intern alles goed te 
laten verlopen. Dit jaar worden 
er ook meer activiteiten buitens-
huis gezocht. Zoals een buren-
dag. Maar ook wordt gezocht 
naar andere activiteiten waar de 
bewoners kunnen aansluiten. 
Bijvoorbeeld samen met buurt-
bewoners eten.

“Een aantal bewoners hier vindt 
het erg leuk om te koken. Dus 
zo’n initiatief zou heel goed pas-
sen hier”, zegt Marjan Meijer-
man, clustermanager Huis en 
Haard. Ik spreek haar op een 
wat drukke middag. “We heb-
ben vanmorgen een onaange-
kondigde ontruimingsoefening 
gehad. Het verliep allemaal 
prima, hoor, maar daardoor 
loopt alles weer even anders.”  
Marjan vertelt dat er op dit mo-
ment 30 mensen in het Huis en 
Haard wonen. Hier zitten ook 
stellen bij die een appartement 

delen. “Ieder mens is uniek. De 
mensen die hier zitten hebben 
een uniek profiel. Het zijn men-
sen die in andere instellingen 
niet plaatsbaar zijn. Hier krijgen 
ze zowel psychische als lichame-
lijke verzorging. Voor sommigen 
van hen wordt de maatschappij 
te ingewikkeld en ze komen ge-
woon niet mee. Wij bieden ze 
hier een rustige omgeving waar 
ze zich veilig en thuis kunnen 
voelen. En dat helpt ze. 

Ze worden weer trots en hun 
eigenwaarde groeit door posi-
tief bevlogen begeleiding. Hier 
komen ze tot rust en werken we 
er samen aan dat deze mensen 

reïntegreren en de afstand tot de 
arbeidsmarkt kleiner wordt.”

Het is nu iets meer dan een jaar 
geleden dat Huis en Haard haar 
deuren opende op het Bijvank. 
Ik vroeg Marjan of ze veel reac-
ties had vanuit de buurt. “Eerst 
was de buurt wat bezorgd, maar 
we hebben sinds de opening 
nog geen klacht gehad. We heb-
ben helaas zelf wel wat last van 
hangjongeren. Daarover zijn 
we in gesprek gegaan met Alifa. 
We zijn ook erg betrokken bij 
de wijk. En we zijn erg alert op 
signalen van de buurt. We heb-
ben ook eigen mensen die rond 
lopen in de buurt en kijken of de 
bewoners zich houden aan de 
gemaakte afspraken. De buurt 
is namelijk erg belangrijk voor 
onze bewoners. Ze moeten zich 
weer verbonden voelen met de 
wereld om hen heen. Daarom 
willen we ook graag samen meer 
gaan organiseren met en voor de 

buurt. Bijvoorbeeld het eerder 
genoemde koken voor en met 
buurtbewoners. Die kunnen dan 
voor € 2,50 komen meeëten. Is 
ook nog eens heel gezellig. 

Maar de bewoners kunnen ook 
lid worden van een hobbyclub of 
sportvereniging. We zijn ook op 

zoek naar vrijwilligers die ma-
tje willen worden van een be-
woner om samen leuke dingen 
te gaan doen. Daarnaast zijn we 
ook nog op zoek naar vrijwilli-
gers die het leuk vinden om hier 
als gastvrouw of gastheer achter 
de receptie te helpen. Die had-

den we op zo’n drukke ochtend 
als vandaag heel goed kunnen 
gebruiken.”

Marjan nodigt me uit voor een 
rondleiding, maar voordat we 
haar kantoor verlaten valt mijn 
oog op een kalender met een 
aantal sprekende foto’s van stra-

lende mensen. “Dat zijn een 
aantal bewoners. Ze hebben 
een fotoshoot gehad. Geweldig 
vonden ze dat. Sommigen van 
hen hadden helemaal geen foto’s 
meer van zichzelf. Ze waren zo 
dankbaar en trots dat ze nu door 
een echte fotograaf op de foto 
werden gezet. En daarna heb-
ben we nog met ons allen pan-
nenkoeken gegeten. Dat was een 
leuke dag.”

Tijdens de rondleiding krijg ik 
de drie multifunctionele woon-
kamers te zien, waar kan wor-
den gekookt en gezamenlijk kan 
worden gegeten. Ook krijg ik 
een knutselruimte te zien. “Hier 
worden de leukste creaties ge-
maakt”, vertelt mijn gids. “De 
bewoners hebben er veel plezier 
aan en de kunstwerken worden 
door heel het gebouw tentoon-
gesteld.”

Op de eerste etage kom ik bij 
het appartement van Bennie. Hij 
wordt die dag 50 jaar en voor 
zijn deur staat een Abraham.  
Ik mag even bij Bennie binnen-
kijken. Elk appartement heeft 
een eigen badkamer met toilet. 
Verder bestaat het appartement 
uit een kamer met een kleine 
keuken en een woongedeelte. 
Achter de keuken is een kleine 
ruimte als slaapruimte ingericht. 
Het is niet groot, maar het is een 
knus thuis. 

Wilt u meer weten over Huis en 
Haard, of vrijwilliger worden? 
Dan kunt u contact opnemen 
met Marjan Meijerman, cluster-
manager Huis en Haard van het 
Leger des Heils: 
 
Tel.: 053 4807742  
E-mail: m.meijerman@legerdes-
heils.nl.

 
Door Chantal Drok 

Pand Leger Des Heils: Huis en Haard aan het Bijvank

Marjan Meijerman, clustermanager Huis en Haard

Knutselruimte Huis en Haard

Gezamenlijke keuken bij Huis en Haard

Gezamenlijke woonkamer bij Huis en Haard



Barst u van de troep 
Komt u om in de meuk 
Is het niet veel soeps 
Heeft het hier en daar een deuk 
Huur bij ons dan een kraam 
Gezellig in de tuin 
Met meerdere te saam 
U krijgt vast een fortuin  
Komt allen naar de markt 
Misschien doet u een ontdekking 
Een onbekende Rembrandt 
Voor een habbekrats gekocht 
Waar lang naar is gezocht 
Begint de maag te knorren 
Dan kunt u wat bestellen 
Bijvoorbeeld broodjes met een snack. 
Gezellig in de tuin 
En vind u een fortuin 
Of ziet u eindelijk iets 
Krijgt u lekkere trek 

Andrea Bos.

Dansen met JDM i.s.m. Speeltuin Tuindorp Wesselerbrink



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

Smiley
Wesselerbrinklaan 150 
tel. 0613713785

Activiteiten t/m 2 juli 2016
13 april /  creatief 14.00-15.30 u
20 april / creatief 14.00-15.30 u 
/ kinderbingo, kosten1 euro
27april / gesloten ivm Konings-
dag
11 mei / creatief 14.00-15.30 u
18 mei /  creatief 14.00-15.30 u
25 mei /  creatief 14.00-15.30 u 
/ kinderbingo, kosten1 euro
01 juni / creatief 14.00-15.30 u
08 juni / creatief 14.00-15.30 u
15 juni / creatief 14.00-15.30 u
22 juni /  creatief 14.00-15.30 u
29 juni / creatief 14.00-15.30 u 
/ kinderbingo, kosten1 euro
13 mei / volwassen bingo
03 juni / volwassen bingo
02 juli Culturele Rommelmarkt / 
10.00-16.00 u

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag 
14.00 tot 16.30 uur.

Wat kun je hier doen?
Sporten en gratis sport- en 
spelmateriaal lenen (eenma-
lig inschrijven).
Meedoen met sport- en spel-
activiteiten.
Consumpties voor kinderen 
en ouders te koop.
Bij slecht weer binnen spel-
letjes en creatief.

Activiteiten t/m juli 2016: 
6 april Boekenleggers maken 
13  april voetbalspel maken 
20 april Bingo vervroegd vanwege 
koningsdag 
27 april Koningsdag geen crea 
4 mei Meivakantie geen crea 
11 mei Met papierstroken knutselen 
18 mei Houtbranden/figuurzagen 
5 mei Bingo 
1 juni Glas graveren 
8 juni kleien 
15 juni Vaderdag-knutselen 
22 juni Raamstickers maken 
29 juni Bingo 
6 juli laatste creatief 
verrassingsmiddag 
Viva 25 t/m 29 juli 

Creatief is op woensdagmiddag van 
14:30 tot 16:00, voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. Geen kosten. Er 
word ranja geschonken. Elke laatste 
woensdagmiddag in de maand is er 
bingo. Dit kost € 1,-- per keer. 

De Palmpasenoptocht van 
Kinderboerderij de Wesse-
ler 2016 was weer geslaagd! 
Met dank aan Johan Bruinsma 
voor de foto’s.
 
Agenda 2016 de Wesseler: 

28 Mei Schaapscheren 

11 November St Maarten 

11 December Kerstmarkt 

Speeltuin
Tuindorp
Wesselerbrink
Vlierstraat 65
7544GG Enschede
053-4762523
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Even voorstellen
Ik ben Joske Pothof en ik ben 
sinds dit schooljaar werkzaam 
binnen stadsdeel Zuid in de func-
tie van   coördinator talentont-
wikkeling. In mijn functie richt 
ik mij op de jongeren (vooral tot 
14 jaar) en hun talenten. 

De huidige maatschappij is 
enorm in beweging en dit vraagt 
nogal wat van jongeren. Zo ont-
wikkelt de techniek & techno-
logie zich in een razend tempo, 
maar ook het informatieaanbod 
en de manier van omgaan met 

elkaar verandert. De gemeen-
te wil graag bijdragen aan een 
goede toekomst voor de jeugd 
waarin zij zich zelfstandig staan-
de kunnen houden. Dit wordt 
gedaan op verschillende manie-
ren, zoals het ondersteunen van 
scholen en instanties op het ge-
bied van o.a. techniekprojecten, 
aanleren van zogenaamde 21e 
eeuwse vaardigheden (bijvoor-
beeld omgaan met social me-
dia), goede oriëntatie op beroe-
pen (om een goede studiekeuze 
te kunnen maken), stimuleren 
van een gezonde leefwijze en be-
wust omgaan met het milieu. 

Mijn rol is om hier een bijdrage 
in te leveren. Ik vind het ont-
zettend leuk om me in te zetten 
voor de ontwikkeling van talen-
ten van jongeren. De jeugd is 
de toekomst en om hen te zien 
groeien in hun ontwikkeling 
geeft mij veel voldoening. 

Ook kom ik veel bevlogenheid 
en betrokkenheid tegen in Zuid.  
Erg fijn om hier te werken! 

Gemeente

Wethouder Jurgen van Houdt

Een echte frisse wind
Heeft u dat nou ook? Die lente-
kriebels. Zodra de eerste krokus-
sen en narcissen verschijnen, de  
vogels beginnen te fluiten,  de 
eerste lammetjes weer worden 
geboren,  begint het bij mij te 
kriebelen. Tijd om de bezem er 
weer eens door te halen en een 
nieuwe frisse start te maken. 

Dat gebeurt ook met het Win-
kelcentrum Zuid. Daar is de 
verbouwing inmiddels begon-
nen. De  verbouwing duurt twee 
jaar. In die tijd blijven de winkels 
trouwens gewoon open. 

In het Bijvank gaat de sloop en 
nieuwbouw verder. Inmiddels 
wordt ook daar waar het klaar 
is, de buitenruimte samen met 
bewoners ingericht. Op 19 ja-
nuari en 16 februari zijn bewo-
ners, kinderen en volwassenen, 
bij elkaar geweest voor de in-
richting van de eerste speel-
brink en het inrichten van de  
rest van de brink, tussen de 
Marlebrink en Hulsenbrink.  
 
Een nieuwe plek is er ook voor 
de wijkraad. Zij zijn verhuisd 
naar buurtcentrum De Magneet. 
Helemaal nieuw is de plek voor 
de wijkraad niet, want daar kwa-
men ze ook vandaan voordat 
zij hun intrek namen bij voet-

balvereniging Victoria. Ik wens 
de wijkraad veel inspiratie en 
succes  toe op de ‘nieuwe’  plek.  
 
Er worden door u weer ver-
schillende ideeën ingediend 
voor de wijkbudgetten: voor 
een Palmpasenoptocht, voor 
de vivaweken deze zomer, voor 
kinderactiviteiten, danslessen, 
schaapscheren op de kinderboer-
derij, en nog veel meer, Genoeg 
te doen in de Wesselerbrink. 
 
U ziet … er waait een frisse 
wind door de Wesselerbrink. 
Heeft u nog ideeën hoe u uw 
wijk mooier,  leuker of beter 
kunt maken? Kijk dan op de 
vernieuwde website jijmaaktde-
buurt.nl. Daar kunt u uw idee 
kwijt en kunt u ook zien wat er 
allemaal nog meer gebeurt in 
uw wijk en in andere wijken.  
 
Als u vragen heeft, of als u iets 
wilt bespreken met mij,  kunt 
u me tijdens het spreekuur in 
Zuid elke eerste woensdag van 
de maand in het wijkservice-
centrum Zuid bezoeken. Neem 
van te voren  wel even contact 
op met Marijke Wolterink van 
het stadsdeel Zuid. Dit kan per 
e-mail: m.wolterink@enschede.
nl of telefonisch 053 481 8520.

Speeddaten voor werkeloze jongeren
Werkzoekende jongeren van 18 
tot 27 jaar kunnen met potentiële 
werkgevers kennis maken tijdens 
tien speeddates.

Samen met uitzendbureaus en 
een groot aantal werkgevers or-
ganiseert Werkplein Twente, 
vanuit de aanpak Jeugdwerk-
loosheid, in 2016 een maande-
lijkse speeddate om de werkloos-
heid onder Twentse jongeren 
aan te pakken. De werkzoeken-
de jongeren ontvangen van het  
UWV Werkbedrijf een uitnodi-
ging voor de speeddates. 

Ook Twentse jongeren tussen 18 
en 27 jaar oud die geen WW-uit-

kering hebben, zijn van harte 
welkom. Per speeddate waren er 
15 uitzendbureaus en werkge-
vers die allen aangaven ook aan 
toekomstige speeddates mee te 
willen doen. Ook de deelnemen-
de jongeren waren erg enthousi-
ast over deze vorm van contact 
met potentiële werkgevers. 

Deze resultaten waren aanleiding 
voor Werkplein Twente om van 
de speeddates een frequent terug-
komend evenement te maken.  
Data en locaties speeddates 
(steeds van 13.00 tot 15.00 uur): 
29 april, locatie Werk-
plein Twente te Almelo   
20 mei, locatie ROC van 

Twente, De Gieterij te Hengelo 
24 juni, locatie Werk-
plein Twente te Enschede 
23 september, locatie Werk-
plein Twente te Almelo 
28 oktober, locatie Werk-
plein Twente te Enschede 
18 november, locatie ROC van 
Twente, De Gieterij te Hengelo  
16 december, locatie Werk-
plein Twente te Almelo 

Meedoen in de Wesselerbrink
In 2015 is u  gevraagd welke the-
ma’s belangrijk zijn in de Wesseler-
brink en in het najaar is u tijdens 
de Weken van de Wijken gevraagd 
wat er volgens u in 2016 moet wor-
den aangepakt. 

Belangrijkste thema’s zijn Wer-
ken&Meedoen, Jeugd&Onder-
wijs, Zorg&Ondersteuning en 
Veilige Leefomgeving. U heeft 
verschillende ideeën voor acties 
aangeleverd. Omdat we niet alles 
in 2016 kunnen aanpakken heeft 
u uw voorkeur kunnen aange-
ven. De volgende acties zijn op-

genomen in het wijkprogramma 
zuid 2016 voor de Wesselerbrink: 

1. Beroepenweek op basisschool, 
stimuleren van kiezen technische 
beroepen; 2. Stimuleren van de 
jeugd voor een vrijwilligersfunc-
tie in hun buurt; 3. Een Foodtruck 
aanschaffen: Overtollig voedsel 
bij voedselbank ophalen, verwer-
ken in een pan en rondrijden door 
de wijken; 4. Energie bespaarbus 
inrichten i.s.m. BEZ en ande-
re instanties, met vrijwilligers; 
5. Eulebrink aankleden met 

bloembakken en speeltoestel-
len voor kinderen; 6. Meer be-
kendheid aan speeltuin Pol-
böske geven, meer activiteiten 
organiseren; 7. Multiculinaire 
markt organiseren, Surinaamse 
feestjes organiseren door bewo-
ners en ondernemers; 8. Verlich-
ting Houwbeekweg doortrekken 
tot Groot Bruninkstraat, bospad 
vanaf Wesselerbrink tot woon-
wijk Brunink, laatste stuk Gees-
sinkweg tot kruispunt Groot Bru-
ninkstraat, en verlichting fietspad 
Wesselerweg (vanuit park) en 
Bekkerhof; 9. Voetpad aanleg-

gen voor Poort Eikendaal, oude-
ren moeten daar over de weg; 10. 
Onveilig rond scholen met halen/
brengen bij de Posten, kleinscha-
lige verbeteringen onderzoeken 
i.p.v. kiss&gozone; 11. Bij Zuna-
brink bij de scholen oversteek 
verbeteren i.v.m. veiligheid kin-
deren; 12. Bij kinderboerderij 
hondenspeelterrein afbakenen en 
attributen plaatsen.

Dit is een mooie lijst aan acties. 
Nu gaat het er om dat deze ac-
ties ook worden uitgevoerd! We 
zijn op zoek naar bewoners van 

de Wesselerbrink die mee willen 
denken hoe deze acties kunnen 
worden uitgevoerd. 

En wellicht wilt u zich als bewo-
ner van de Wesselerbrink ook 
actief inzetten voor 1 of meer 
van deze acties. Is dat het ge-
val, dan kunt u zich melden bij: 
Bertus Siemerink van Alifa, b.sie-
merink@alifa.nl, of bij Anneke 
Stauttener van de gemeente/stads-
deelmanagement, a.stauttener@
enschede.nl. Een kans om mee te 
doen in de Wesselerbrink!
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Schaapscheerderfeest 
Kinderboederij de Wesse-
ler

Kinderboerderij De Wesseler 
helpt zaterdag 28 mei haar scha-
pen weer uit hun warme jas.

Daaromheen wordt traditiege-
trouw van 10.00 tot 16.00 uur 
een leuk feestje gebouwd. Onder 
meer met boerendansers, oude 
ambachten en andere activitei-
ten. Ook is er een rommelmarkt 

voor kinderen.

Een plekje op de rommel-
markt kost 2,50 euro. Voor 
een kraampje wordt 15 euro 
gevraagd. Er zijn nog een aantal 
plekken vrij, dus meld je aan via 
de kinderboerderij. 

Tel. 053  477 07 23.

Vraag? & Aanbod!

Bloemschik-
club “Het 
Doornroosje”
 
Zoekt u nog een leuke hobby? 
Heeft u donderdagochtend nog 
enkele uren vrij? Dan kunt u te-
recht bij bloemschikclubje “Het 
Doornroosje”.
Datum: 
Elke 2e donderdag van de 
maand 
Waar: 
Speeltuin Tuindorp Wesseler-
brink, Vlierstraat 65. 

Aanvang: 09:30 - 11:30 uur.  
Leeftijd: 25-99 jr.  
Kosten: 11,50 euro per keer

WAK 2016
In 2016 zal de WAK voor de 6e 
keer plaatsvinden, van 28 mei t/m 
5 juni.

Heb je al een activiteit (optre-
den, expositie, open repetitie of 
workshop) georganiseerd die je 
graag in het WAK programma 
vermeld wilt hebben? Dan hoef 
je alleen nog maar het aanmeld-
formulier in te vullen.
 
Het gehele WAK programma 
is begin mei te vinden op de 
WAK-website: www.wakensche-
de.nl. Voor vragen: 
mail naar info@wakenschede.nl

Dansen
met JDM
JDM Dance o.l.v. Juninho geeft les 
aan kinderen en jeugd van 5 t/m 
12 jaar, in verschillende dans-
stijlen, o.a. breakdance, jerken, 
streetdance, urban hip hop etc. 

Komen jullie ook dansen? 
Waar: Speeltuin Tuindorp Wes-
selerbrink. 

Tijdstip:  
dinsdag 16:00-18:15 uur,  
donderdag 17:00-19:15 uur.  
 
Kosten: € 2,50 per maand, 1e les 
gratis!

Spirituele avond woens-
dag 25 mei Paramaluna
Helderziende waarnemingen, 
psychometrie op foto’s en voor-
werpen (ook van onze dierbare 
overledenen). Er mag per bezoe-
ker 1 voorwerp/foto op tafel wor-
den neergelegd. 

Deze avond wordt verzorgd 
door Medium Peter Kopp. 
Hij beschikt over verschillen-
de disciplines, waardoor het 
een zeer verrassende spiritu-
ele avond belooft te worden. 

De zaal is open om 19.45 uur 
en de avond duurt van 20.00 
uur tot maximaal 22.30 uur. Er 
is een pauze van een kwartier 
waar iedereen de mogelijkheid 
heeft om koffie/fris te nuttigen 
tegen een kleine vergoeding. 
De locatie is het wijkcentrum De 
Magneet. Kosten: vrije gift. 

Voor informatie: Info@parama-
luna.nl,  
www.paramaluna.nl

Spirituele avond woens-
dag 29 juni Paramaluna
Helderziende waarnemingen  en 
boodschappen van gene zijde 
door middel van bloemen. Er 
mag per bezoeker 1 bloem/boe-
ket op tafel worden neergelegd. 

Deze avond wordt verzorgd door 
paragnost en spiritueel coach 
Cor Hazenbroek. Hij beschikt 
over verschillende disciplines en 
mede door zijn grote ervaring 
op dit gebied belooft het een zeer 
verrassende en spirituele avond 

te worden. De zaal is open om 
19.45 uur en de avond duurt van 
20.00 uur tot maximaal 22.30 uur. 
Er is een pauze van een kwartier 
waar iedereen de mogelijkheid 
heeft om koffie/fris te nuttigen 
tegen een kleine vergoeding. 
De locatie is het wijkcentrum De 
Magneet. Kosten: gratis! 

Voor informatie: Info@parama-
luna.nl,  
www.paramaluna.nl

Kinder-redacteur gezocht!
Hou je van verhaaltjes schrijven 
en lijkt het je leuk om iets te ver-
tellen speciaal voor kinderen?

Als je jonger dan 15 jaar bent 
willen we je graag leren kennen, 
zodat je mee kunt helpen om in 
deze krant meer dingen voor de 
jeugd te plaatsen. 

Stuur ons een mailtje (redactie@
wesselerbrink.com) en wie weet 
nodigen we je uit voor een ge-
sprek.

Eerste Dag Van Het Werk-
plezier
22 april 2016, Muziekcentrum 
Enschede, 9.00 uur – 17.00 uur

De missie van deze dag is om dui-
delijk te maken dat stress niet al-
tijd negatief is. En jou te helpen 
hoe jij en je organisatie stress 
juist kunnen gebruiken om de 
beste werknemer of werkgever 
te zijn. Tijd voor een cultuurom-
slag! 

Het programma bestaat uit pre-
sentaties, discussies en inspira-
tiessessies. Allemaal gericht op 
minder negatieve stress en meer 
werkplezier. Hoe gaat jouw li-
chaam om met stress, hoe praat 
je over stress met collega’s en 
hoe bereik je een positieve werk-

sfeer? Voor al deze vragen krijg 
je antwoorden en oplossingen. 

Vanaf 9 uur is de inloop, er is 
een ochtend- en een middag-
programma met tussendoor een 
lunch. Vanaf 16 uur gaan we aan 
de borrel. 

Ben jij benieuwd wat stress ei-
genlijk is en hoe jij het positief 
kunt inzetten? In welke laag van 
je organisatie je ook zit: kom 
langs en neem je collega’s mee! 

Kosten € 19,95 – incl. cate-
ring. Meer informatie staat op 
www.dagvanhetwerkplezier.nl.  
Daar kun je je aanmelden tot 15 
april.

Boodschappen inzamel-
actie Noaberschap  053

Noaberschap 053 organiseert een 
boodschappen inzamelactie voor 
minima in regio Enschede en om-
streken.

De inzamelactie is op zaterdag 
16 april van 14.00 tot 17.00 aan 

de Mallumbrink 5 te Enschede. 
Beheerder Wendy Nijhuis staat 
dan klaar om boodschappen, 
voedselpakketten en non-food 
aan te nemen.

Heeft  u nog houdbare spul-
len in uw keukenkast of voor-
raadkast staan die u zelf niet 
gebruikt?  U kunt daar ande-
re mensen blij mee maken! 
Ook zijn verzorgings- en hy-
giëneproducten erg welkom. 
Of wilt u graag extra boodschap-
pen halen voor een noaber die 
het hard nodig heeft? Dan heten 
wij u van harte welkom! 

Rommelmarkt Stokkum-
brink
Op zaterdag 23 april organiseert 
de bewonersgroep Stokkumbrink 
en omgeving een rommelmarkt, 

samen met de bewoners. De op-
brengst ervan komt ten goede 
aan de buurtactiviteiten.

Wij nodigen iedereen van harte 
uit om een kijkje te komen ne-
men op de Stokkumbrink/He-
rikebrink van 12.00-16.00 uur. 
Deze rommelmarkt wordt mede 
mogelijk gemaakt door Wijk-
budgetten. 
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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.

Sport 

In Zuid
Vrijwilligers van Noaberschap 053

Al een jaar zijn ze actief in de re-
gio: de vrijwilligers van Noaber-
schap 053. De actieve groep kent 
momenteel 1746 leden en wordt 
enthousiast beheerd door Wendy 
Nijhuis, Martin Nijhuis, Maureen 
van Ooijk-Bruintjes, Roy van 
Ooijk en Stephan Snijders. De re-
dactie sprak met Wendy Nijhuis 
en Stephan Snijders. 

Vorig jaar zijn ze begonnen met 
kliekjesgroep053: Enschedeërs 
met een minimaal  inkomen kon-
den maaltijden en kliekjes opha-
len bij aanbieders thuis. Dit alles 
via een lotingsysteem binnen de 
besloten Facebook groep. 

Oprichtster Wendy Nijhuis geeft 
aan zelf uit zo’n situatie te ko-
men en zag hierdoor een moge-
lijkheid om mensen in de buurt 
te kunnen ondersteunen: “Als ik 
weer in zo’n situatie terechtkom 
zou ik heel erg blij zijn met een 
groep als deze”. Vanwege de grote 
hulpvraag zijn ze uitgegroeid tot 
Noaberschap 053, waarbij niet 

alleen maaltijden worden verloot 
maar ook complete voedsel- en 
noodpakketten en zijn er een 
veilinggroep en een gratis ruil/
weggeefgroep ontstaan. De op-
brengsten van de veilinggroep, 
rommelmarkten en inzamelings-
acties worden besteed aan bood-
schappen en noodpakketten.

Ze ontvangen donaties in natura 
van leden en niet-leden. Soms 
echter is de nood zo hoog dat de 
beheerders zelf moeten bijleg-
gen. “Er is een soortgelijke groep 
met stichting actief in Enschede 
die geldelijke donaties ontvangt. 
Maar dat willen we niet, dat 
brengt alleen maar ellende met 
zich mee”, zegt Stephan Snijders. 

De meeste hulpvragen komen 
uit de Wesselerbrink en de Hel-
merhoek. Maar Noaberschap 
053 wordt steeds beter gevonden, 
zelfs daarbuiten. Wendy: “We 
krijgen wel eens hulpvragen van 
buiten de regio. We laten men-
sen niet zomaar in de kou staan 

en helpen of verwijzen ze verder. 
Maar dit doen we niet altijd hoor, 
we zijn hier al druk genoeg, 053 is 
een grote regio”. 

De doelgroep omvat niet alleen 
minima. Ook mensen die niet 
goed rond kunnen komen, of hun 
salaris of weekgeld te laat uitbe-
taald krijgen door storingen bij 
de bank. “Dat houden we in de 
gaten, want dan weten we dat er 
werk aan de winkel is die week, 
dus zijn we er op voorbereid”, 
zegt Wendy. En ze laten ook niet 
iedereen toe: “We screenen de le-
den zorgvuldig en regelmatig. Als 
een lid bijvoorbeeld hulp vraagt 
en het blijkt dat die persoon op 
een andere groep een mobiel 
heeft gekocht voor 300 euro, dan 
honoreren we dat niet. Als ze een 
telefoon kunnen kopen, kunnen 
ze ook eten halen”. “Uiteindelijk 
leert de ervaring wel wie wat no-
dig heeft en of iemand het echt 
nodig heeft”, vult Stephan aan. 

Noaberschap 053 heeft op dit 
moment 1738 maaltijden en 
voedselpakketten uitgedeeld. Wij 
wensen ze heel veel succes!

Hoe kunt u Noaberschap 053 
steunen? Ze zijn op zoek naar 
meer donateurs en leden. Ieder-
een die boodschappen of maal-
tijden over heeft, kan terecht bij 
het beheer.Ook overige spulletjes 
kunt u aanbieden bij Noaber-
schap 053. 

Ze staan veelvuldig op rommel-
markten maar organiseren ook 
zelf regelmatig boodschappen- 
en inzamelacties. Contactinfor-
matie: Facebook: Noaberschap 
053, www.noaberschap053.nl. 

Judoka’s 
naar NK 
Jeugd in 
Apeldoorn
Zeven jonge judoka’s van stich-
ting Judosport Oost te Ensche-
de doen mee aan het NK jeugd 
in Apeldoorn. Dit dankzij hun 
kwalificatie via districtskampi-
oenschappen in Markelo. Het 
gaat om Rico Poppinghaus, Rut 
en Ereni Bouwhuis, Marick Pe-
reboom, Mustafa Erdem, Yasi-
men Atay en Iza Barneveld

AC Tion atleten pakken 
goud bij NK
Zeven atleten van AC Tion En-
schede-zuid halen met succes 
gouden medailles op het Ne-
derlands kampioenschap mas-
ters voor atletiek in Apeldoorn. 

Nestor Paul pakt goud bij 
hink-stap-sprong met 8,86 
meter. Ook pakt hij goud 
bij 400 meter en de 60 me-
ter horden. Bij de meerkamp 
pakt hij twee zilveren me-
dailles. 

Wan Bakx pakt bij (man-
nen 50+) twee gouden 
medailles bij 60 meter 
horden en verspringen.  
Marcel Dost pakt bij kogel-
stoten brons. Quinten Stern 
(mannen 35+) pakt goud 
bij 60 meter. Anja Mulder 
pakt bij de vrouwen 40+ een 
gouden medaille in hink-
stap-sprong. Hanny Ebbe-
kink-Tukkers  pakt bij vrou-
wen 55+ zilver kogelstoten.

v.l.n.r: Stephan Snijders, Roy van Ooijk, Maureen van Ooijk-Bruin-
tjes, Martin Nijhuis en Wendy Nijhuis 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Adviespunt van de Posten, 
Telefoon 053 – 4753800, E-mail adviespunt@deposten.nl.

de Posten
 Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Thuiszorg:  
Verpleging 

Verzorging

Terminale zorg

Dagopvang

Begeleiding

Alarmering

Thuiszorgwinkel

Woonzorg: 
Dementiezorg
(de Posten en Erve Leppink)

Fixatievrij 

Geriatrische revalidatie 

Verpleging

Eerstelijnszorg: 
Dieet advisering 

Ergotherapie 

Fysiotherapie 

Valpoli

Specialist 
ouderengeneeskunde

Welzijn: 
de Brink (maaltijden) 

Huiskamer van de Buurt 

Postencubs 

Slamat Datang

Efkes d’r Oet

Wonen: 
Zelfstandig wonen met 
zorg altijd dicht bij in 
de Ronde Vleugel van 
de Posten

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!

Medische  
Voetverzorging

 ook voor Diabetici en  
Reumapatiënten.

Praktijk Beltrumbrink 24.

U kunt mij bellen voor een 
afspraak tussen 8.15 en 

10.15 uur.

Pedicure Marianne Evers

Telefoon 053 477 5219
KRP nr.: 10402

Provoet nr. 306869

Schoonheidsspecialiste  
Marianne Evers.

Schoonheidsbehandelingen.
Acne en Couperose- 
behandelingen door  

Lymfedrainage.

Energetische Massages om 
heerlijk te ontstressen.

U kunt mij bellen voor een 
afspraak tussen 8.15 en 

10.15 uur.

Telefoon 053 477 5219
Beltrumbrink 24

Specialisten in noord
hollandse kaas op de 

donderdagmarkt
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Lentesoep met kip en erwten
Aantal personen: 4

Benodigdheden: 2 l kippen-
bouillon (van tablet), 450 gr 
kleine krieltjes, 1 venkelknol 
(in reepjes), 3 bospeentjes 
(in plakjes), 6 sneetjes tarwe-
brood, 250 g gerookte kipfilet 
(in plakjes), 150 g tuinerwten 
(diepvries), 150 g zuivelspread 
light (bv bieslook)

Bereidingswijze: Breng de 
bouillon aan de kook.Voeg de 
krieltjes, de wortel en de erwten 
toe aan de bouillon. Kook de 
aardappel met de groenten in 
de bouillon in 5 minuten gaar. 
Rooster ondertussen het brood 
in de broodrooster of droge 
koekenpan. Snijd het brood 
schuin door en besmeer met de 
zuivelspread. Breng de soep op 
smaak met zout en peper. Ver-

deel de kipfilets over 4 diepe 
borden en schep er de soep bij. 
Serveer met de toast.

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 1 juni 2016, Hertmebrink 1 7544DC Enschede

Antwoord vorige Ken je wijk:
Flat aan de Geessinkbrink

KRUISWOORDPUZZEL

Winnaar vorige puzzel: 
W. Sinnhold. 

Doe ook mee en maak 
kans op een boodschap-
penpakket t.w.v.€25

Colofon
De Brinkpraat is een uit-
gave van de Wijkraad 
Wesselerbrink en ver-
schijnt 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 Gezond-
heidscentrum. 

Telefoon redactie: 
06 33 88 22 60

Mailadres: Brinkpraat@
wesselerbrink.com.

Sluitingsdatum volgende 
Brinkpraat: 13-06-2016. 
Kopij dient te worden aange-
leverd in platte tekst, niet 
langer dan 200 woorden. 
Kopij voor vraag & aanbod 
niet langer dan 50 woorden.

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

Oplossing puzzel  
winternummer

RECEPT

Wil jij 4 keer per jaar een tekening of strip maken voor de Brinkpraat en zo 
vaak als er inspiratie is een tekening of strip voor de website?

Er is maar één voorwaarde: de tekening of strip moet wel betrekking hebben 
op gebeurtenissen of personen in de Wesselerbrink.

Lijkt je dit leuk en wil je reageren? Stuur dan een mail naar:
brinkpraat@wesselerbrink.com

TEKENAAR /CARTOONIST

HORIZONTAAL: 

1. maanstand (afk.); 3. beroep 
m.b.t. overheid; 9. aanwijzend 
vnw.; 11. luitenant (afk.); 12. en 
omstreken (afk.); 13. krijgsge-
zel; 15. visgerei; 16. edelachtbaar 
(afk.); 17. ik; 18. zachte klap; 19. 
indien; 20. uitroep van doen 
schrikken; 21. uitroep van min-
achting; 22. samenleving; 25. 
plus; 26. plezier; 27. eiland (afk.); 
28. schemer; 31. ouder; 32. mep; 
33. ten stelligste; 35. meisjes-
naam; 36. slede; 37. pakken; 38. 
zo goed als nieuw (afk.) 

VERTICAAL: 

1. uitgave (afk.); 2. boomvrucht; 
3. groente; 4. Europese vul-
kaan; 5. vogel; 6. sterrenbeeld; 
7. plechtige gelofte; 8. lauwe-
ren; 10. muziekinstrument; 14. 
evangelische omroep (afk.); 15. 
stuurboord (afk.); 20 vermin-
dering; 21. naam; 22. gehuwd 
(afk.); 23. thans; 24. bagger; 29. 
na een tijd; 30. eiland (afk.); 33. 
juin; 34. vaatwerk

Inspiratie: Lentebloemstukje

Benodigdheden:

- Schaaltje; 
- Blokje oase; 
- Bostulpen en bosanjers; 
- Gekleurde takken naar keuze

Viering Syrische Moeder-
dag 19 maart

De Syrische moeders hebben 19 
maart j.l. een leuk Moederdag-
feest beleefd. 

Ze hebben genoten van de mu-
ziek, het nuttigen van een hap-
je en een drankje en natuurlijk 
met elkaar gedanst. Ze stelden 
het zeer op prijs dat ze in het 
zonnetje werden gezet. Ze heb-
ben daarbij uiteraard gezellig 
bijgepraat en sommigen hebben 
nieuwe contacten gemaakt met 

moeders die ze niet kenden. Al 
met al hebben de moeders een 
heel gezellig avond gehad. 

Er waren 300 moeders aan-
wezig. allemaal uit de Wesse-
lerbrink. Het feest werd mede 
mogelijk gemaakt door een 
bijdrage uit het wijkbudget. 

K. Ablahd, 
voorzitter Vereniging Derik. 


