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VAN DE REDACTIE

Hebt u ook al zo’n zin in vakantie? Wij wel en daarom staan er in deze krant ook veel verhalen die echt met de 
zomerperiode te maken hebben. Zo hebben we voor de kinderen 2 pagina’s over de Olympische Spelen en natuur-
lijk een overzicht van de VIVA-activiteiten op 3 locaties in de wijk. Verder is er voor iedereen genoeg te lezen om 
de vakantie op een ontspannen manier door te komen. Wij wensen u een heerlijke zomer toe!

Fontein Wesselerbrink in ere hersteld

Veel bewoners van de Wesseler-
brink kunnen zich de mooie fon-
tein in de vijver in het Wesseler-
brinkpark nog goed herinneren. 
De originele fontein is in 1970 
aangelegd, in de jaren ‘80 is de 
betonnen “overloopbak” erbij ge-
komen met waterval. In die bak 
staat nu ook het bekende “Ik voel 
me zuid”.

Helaas is deze fontein al sinds 
2008 buiten bedrijf vanwege 
technische mankementen en wa

ren er geen financiële mogelijk
heden om de fontein te herstellen 
en te onderhouden.

Inmiddels heeft een klein comité 
zich over de heropening van de 
fontein gebogen. De nodige in
vestering is niet gering. Er moet 
een nieuwe pomp aangeschaft 
worden, een nieuwe schakelkast 
en een nieuwe fontein. Hiervoor 
moeten tevens grondwerkzaam
heden verricht worden. De be
doeling is om de fontein alleen 

overdag te laten lopen in de zo
mermaanden.Voor de eenmalige 
investering van € 11.285 is een 
aanvraag bij de wijkbudgetten 
ingediend. De aanvraag is onder
tussen goedgekeurd.

Voor de jaarlijkse energiekosten 
is de financiering nog niet rond. 
Stadsdeel Zuid heeft toegezegd 
om voor één jaar (tot 1 januari 
2017) de elektriciteits  rekening  
(à € 5.000) te betalen. Daarna ligt 
de financiële verantwoordelijk

heid bij de initiatiefnemers. Kit
ty Veenstra en  Francis Wessing 
(beiden tevens lid van de werk
groep wijkbudgetten) richtten 
daarom werkgroep De Fontein 
op. Deze  zorgt dat de onkosten 
elk jaar gedekt worden. We wen
sen de werkgroep succes.

Op 8 juli werd de fontein weer 
officieel in gebruik genomen. 
Stadsdeelwethouder Zuid, Jur
gen van Houdt, verrichtte de 
openingsceremonie.

Verkeerslichten kruising Vlierstraat

Naar aanleiding van onze be-
richtgeving over het verdwijnen 
van de verkeerslichten bij o.a.  de 
kruising Vlierstraat/Wesseler-
brinklaan, ontvingen wij onder-
staande mail van een verontruste 
bewoner:

“Zag op de site dat waarschijnlijk 
de verkeerslichten verdwijnen. 
Met de verkeerslichten gebeuren 
er al genoeg ongelukken. En het 
is nu ‘s avonds en ‘s nachts net 
een racebaan. Het ergste nu is als 
de verkeerslichten oranje knip
peren, vooral bij de Vlierstraat. 

Ben zelf een keer aangereden 
toen ik vanaf Boswinkel kwam. 
En na de klap stond ik op de 
andere weghelft. En de auto die 
ons had aangereden stond bij het 
verkeerslicht bij de Vlierstraat 
en hij kwam vanaf de Broek
heurnerrondweg. Dit gebeurde 
toen de verkeerslichten op oran
je stonden. 

Dus als de verkeerslichten zou
den verdwijnen wordt het ge
vaarlijk. Of ze moeten drempels 
of een rotonde plaatsen, zodat 
het verkeer moet afremmen. Als 

alleen de verkeerslichten worden 
weggehaald, dan wordt het nog 
erger. Want zoals eerder gezegd, 
ik hoor en zie ze ‘s avonds/’s 
nachts voorbij scheuren. En de 
politie zie ik nooit. Iedere keer 
als ik zo’n wegpiraat hoor aanko
men, hou ik mijn hart vast, want 
ik verwacht dan ieder moment 
een klap te horen. 

Tot nu tot 3 ongelukken gehad 
op de Wesselerbrinklaan en dit 
is met de verkeerslichten.”

Richard, via email

Nextdoor en 
Whatsapp

Update: Een groeiend aantal in-
woners van Wesselerbrink ge-
bruikt Whatsapp en de gratis app 
Nextdoor voor buurtpreventie en 
meer. Hoe bevalt dat? En hoe kom 
je aan buurtpreventieborden in je 
straat? 

Voor een update van ons dossier 
hierover kunt u op onze website 
(www.wesselerbrink.com) kij
ken. Daar wordt uitgebreid op 
dit alles ingegaan. In deze up
date lees je:
• De grootste klacht bij Next

door: meldingen waar je niet 
om hebt gevraagd. De oplos
sing? Stel Nextdoor zo in dat 
je minder meldingen krijg.

• Bewoners zetten zelf Whats
appgroepen op.

• Hoe krijg je buurtpreventie
borden in je buurt.

De nieuwe fontein in al zijn glorie

De waterval van de “ik voel me zuid” bak is wegbezuinigd. 

Kruising Vlierstraat - Wesselerbrinklaan
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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

Wijkraad

Openbare  
vergaderingen 
Wijkraad 2016
22 september De Magneet
1 december De Magneet

De vergaderingen beginnen 
om 19.30 uur, de zaal is van
af 19.15 uur open voor het  
publiek.

Tegenprestatie Passe Partout

Zoals gebruikelijk wordt bij elke 
toegekende wijkbudgetaanvraag 
een tegenprestatie gevraagd, zo-
als foto’s, filmpjes, etc. Zo ook bij 
een aanvraag van schildersclub 
Passe Partout. 

Deze aanvraag kwam in behan
deling bij de werkgroep wijk
budgetten wijkbreed. Eigenlijk 
als een grap van mij (doe ik 

anders nooit…) gaf ik aan, na 
goedkeuring/toekenning van de 
werkgroep, dat als tegenprestatie 
eigenlijk wel een mooi schilderij 
goed zou staan voor onze nieu
we locatie in De Magneet. Spon
taan werd hierop positief gerea
geerd door Agnes, lid van Passe 
Partout. 

Tijdens een ingelaste openba

re vergadering op 28 april j.l. 
werd door tientallen leden van 
Passe Partout, komend uit ver
schillende delen van de stad, 
voorafgaand aan een mooi voor
gedragen gedicht, een drieluik 
aangeboden aan de werkgroep 
wijkbudgetten wijkbreed. 

Het is verbazingwekkend dat dit 
in zo’n kort tijdbestek is gereali
seerd. Zelf mocht ik dit geweldi
ge aanbod in ontvangst nemen. 
Het drieluik heeft als thema een 
weergave van bekende elemen
ten uit de wijk in de kunstvorm 
Mondiart. Wij zijn heel trots om 
deze leuke tegenprestatie, die 
ontstond als spontane actie, te 
ontvangen. 

Het drieluik is te bewonderen 
in de openbare gang bij onze 
kantoren in De Magneet.  Onze 
dank hiervoor. 

Marcel Kobes

Gedicht Passe Partout
Wesselerbrink
De mooiste wijk
van Enschede Zuid
ging al een tijdje
zienderogen achteruit
In wijkbudgetten
was drastisch gesnoeid
de Wesselerbrink werd
door instanties verfoeid
De unieke bouw
eens zo krachtig en stoer
verpaupering lag
om de hoek op de loer
Ontevreden bewoners
de migratie was groot
het welzijn in de wijk
bloedde stilletjes dood
Gelukkig net op tijd
werd het tij gekeerd
geld van subsidies
beter beheerd
Er wordt weer gewerkt
vernieuwd en gebouwd
met behoud van karakter
dat voelt zo vertrouwd
Ook wij kregen dit jaar
wat geld uit de kas
dat kwam ons clubje
heel goed van pas
Polböske, wij blijven
de huur kan betaald
ook werd materiaal
voor een workshop gehaald
Voor niets gaat de zon op
er werd wat verwacht
bij deze is volgens ons
die missie volbracht
Want wij van de schilder-
sclub
zoals we hier staan
durfden deze uitdaging
wel aan te gaan
Met ziel en zaligheid

en nog veel meer
werd er gebuffeld
elke les weer
Veel passen en meten
steeds weer op zoek
onstond er een thema
voor elk apart doek
Kunst en cultuur
stond natuurlijk voorop
vergeet niet ons logo
dat moest er ook op
Met de deadline in zicht
nog steeds niet perfect
nu uitermate tevreden
over dit unieke project
Kijk in een oogopslag
naar al wat zuid heeft
met maar één conclusie:
onze wijk leeft
Beste voorzitter,
hierbij bieden wij aan
dit prachtige drieluik
uit ons aller naam
Geef het een mooi plekje
denk af en toe aan
hoeveel bloed zweet en 
tranen
hieraan vooraf zijn gegaan

Schildersclub Passe Partout

Vakantie 
wijkraad
De wijkraad is met (een welver
diende) vakantie van 1 juli t/m 4 
september 2016

Dit drieluik is te bewonderen in wijkcentrum de Magneet
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In Zuid
Herstel borders flat  
De Kuiperberg
Wij van het Leunenberg en dan 
specifieker van de flat de De Kui-
perberg vonden dat de twee bor-
ders voor de flat er zo slecht aan 
toe waren, dat we dachten “hier 
moet iets aan gedaan worden”. 
Maar hoe krijgen we voor elkaar 
dat het weer een mooi aanzicht 
wordt voor de wijk? 

We hebben de heer Ton Loe
vering aangeschreven van het 
wijkbeheer. En hij is komen kij
ken. Hij vond dat we wel gelijk 
hadden en dat hier iets aan ge
daan moest worden. 

Daarna moesten we de Wijk
budgettencommissie hierover 
benaderen en zo gezegd zo ge
daan. Op hun verzoek zorgden 
we voor handtekeningen  van 
de flatbewoners als bewijs dat 

iedereen het eens was met de 
aanvraag. 

Daarna moesten we zorgen voor 
een kostenplaatje en daar heb
ben we ook de heer Loevering 
voor gevraagd. Met zijn mede
werking hebben we het weer 
keurig voor elkaar gekregen. De 

borders voor de flat zien er dan 
ook helemaal perfect uit. Het 
moet nog wel even doorgroeien, 
maar dat komt wel. 

Wij spreken onze dank uit voor 
de medewerking van de wijk
budgetcommissie van Het Lang. 
Alle lof hiervoor namens de be
woners van de flat de Kuiper
berg.

Wim ter Horst

Border voor de renovatie Border na de renovatie

Speelplek Stokkumbrink

In mei 2016 is de inrichting van 
het grasveldje aan de Stokkum-
brink eindelijk een feit. De jong-
ste kinderen kunnen nu, onder 
toezicht van de ouders, voor de 
deur spelen, terwijl de ouders 
gezellig met elkaar aan het pra-
ten zijn. Dit idee is in onderling 
overleg ontstaan. Hiervoor is het 

aanwezige plantsoen verwijderd 
en vervangen door een grasveld 
met speelgelegenheid. 

De creatie van deze plek is mede 
mogelijk gemaakt door de werk
groep Wijkbudgetten Het Oos
terveld.

Schaap
scheerfeest
Op 28 mei jl. heeft op de kin-
derboerderij De Wesseler het 
schaapscheerfeest plaatsgevon-
den. 

Het was een prachtige dag met 
volop zonneschijn. Er zijn acht 
schapen geschoren. 

De rommelmarkt, het schmin
ken van kinderen en de vele 
springkussens waren wederom 
een groot succes. Dragonheart 
was met diverse uilen en een 
kampement aanwezig. Mede 
door de presentatie van oude 
ambachten (touwslager, stoelen
vlechter en bezembinder) en de 
boerendansers werd het een ge
zellige dag.

Met dank aan de vele vrijwilli
gers en medewerkers van de kin
derboerderij, door wie het een 
geslaagde dag werd.

Renovatie plantsoen 

Door het super slechte snoeiwerk 
van het plantsoen Kostverlo-
ren-Holthuizenbrink is, in over-
leg met de heer Loevering van het 
stadsdeel en andere medewer-
kers, besloten dit te renoveren, 
omdat de kastanjeboom ook aan 
zijn levenseinde was.

Via een bijdrage uit de wijk
budgetten is de renovatie erg 
geslaagd, tot volle tevredenheid 
van de buurtbewoners, waar
voor onze hartelijke dank.

Namens de bewoners:  
Harm van der Struik 

Plantsoen voor de renovatie Plantsoen na de renovatie

Vrijwilligers in het nieuw

Vrijwilligers van voetbalvereni-
gingen Victoria en Enschedese 
Boys helpen niet alleen de club, 
maar ondersteunen ook vrijwilli-
gers uit de wijk die een rugzakje 
hebben. 

Met € 3000 euro aan wijkbud
get hebben ze kleding gekocht. 
Ze zijn erg blij met de kleding. 
De vrijwilligers verzorgen ener
zijds het onderhoud aan en de 
schoonmaak van de accommo
datie en groen eromheen wat 

niet door de gemeente gedaan 
wordt. Anderzijds helpen ze an
dere vrijwilligers met afstand tot 
de arbeidsmarkt, om maatschap
pelijk actief te zijn en eventu
eel weer in het arbeidsproces te 
stappen.

Overvoeren
De bewoners van de wijk Wesse-
lerbrink zijn veel te goed voor de 
eenden en vogels door ze grote 
hoeveelheden brood te voeren. 
Hierdoor worden ze vetgemest. 

Teveel brood is erg ongezond 
voor vogels vanwege het hoge 
zoutgehalte en het bevat wei
nig voedzame stoffen.

Brood dat niet opgepikt wordt 
brengt erg veel overlast met 
zich mee, denk aan ongedier
te, bijv. ratten en muizen. Ook 
trekt het meer ongewenste vo
gels aan (duiven en meeuwen). 
Het brood dat overblijft wordt 
zompig en plakkerig na een re
genbui, wat niet netjes oogt. 

Gezellig voor de deur zitten en spelen
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Wijkagenda

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

Speeltuin
Tuindorp
Wesselerbrink
Vlierstraat 65
7544GG Enschede
053-4762523

Smiley & Alifa
Wesselerbrinklaan 150 / Hertmebrink 1 
tel. 0613713785 / 0683595790

Viva 18 juli t/m 22 juli
Zelf lunch meenemen. Kosten 1 Euro per dag
Tijd: ochtend 10.00 - 12.00 uur, pauze 12.00 
- 13.00 uur, middag 13.00 - 15.00 uur
Programma:
Maandag 18 juli 2016 Thema: Amerika
Creatief: sleutelhanger strijkkralen vlag 
Amerika, schminken, haren vlechten, walk of 
fame, cowboylaars maken, hoefijzer maken.
Attracties: springkussen, ringsteken te 
paard, hoefijzer gooien. 
Bij mooi weer neem je zwemkleding en hand-
doek mee!
Dinsdag 19 juli 2016 Thema: België
Creatief: sleutelhanger strijkkralen vlag 
België, schminken, haren vlechten, voet bal 
shirt maken. voetbalbroek maken, voetbal 
maken.
Attracties: springkussen, doelschieten, 
springkussen, evenwichtsbalk, loopski. 
Bij mooi weer neem je zwemkleding en hand-
doek mee!
Woensdag 20 juli 2016 Thema: Italië
Creatief: sleutelhanger strijkkralen vlag 
Italië, schminken, haren vlechten, masker 
maken, nar maken, bloemen maken.
Attracties: springkussen, verfcentrifuge, 
gladiatoren spel.
Bij mooi weer neem je zwemkleding en hand-
doek mee!
Donderdag 21 juli 2016 Thema: Hawaii
Creatief: sleutelhanger strijkkralen vlag 
Hawaii, schminken, haren vlechten, slippers 
maken, krans maken, Hawaii-shirt maken.
Attracties: springkussen, waterglijbaan, 
stokkenvanger, limbo dansen. 
Bij mooi weer neem je zwemkleding en hand-
doek mee!
Vrijdag 22 juli 2016 Thema: Nederland
Creatief: sleutelhanger strijkkralen vlag 
Nederland, schminken, haren vlechten, mo-
len maken, bloemschikken.
Attracties: springkussen, stormbaan, spi-
raal. 
Bij mooi weer neem je zwemkleding en hand-
doek mee!

Viva 1 augustus t/m 4 augustus
Voor een lunch wordt gezorgd.
Kosten 1 Euro per dag
Tijd: 10.00 - 14.00 uur
Programma:
Maandag 1  augustus 2016
Thema: Knotsgekke dag
Verstrooide professors en echte geitenwollen 
sokken. Je vindt ze allemaal tijdens de aftrap 
van deze knotsgekke Vivadag.
Kom uit je veilige plek en verken je grenzen 
tijdens deze bijzondere dag. Je kunt gekke 
collages maken, vreemde proefjes doen en 
meedoen aan een te gek potten- en pannen-
orkest. Kom en vermaak je tijdens deze knal-
lende dag!
Dinsdag 2 augustus 2016
Thema: Puur natuur en lekker gezond!
Je kunt tekenen met takken, heerlijk buiten-
spelen en stenen versieren... of meehelpen 
een keukenorkest te maken. Als je ondertus-
sen trek hebt gekregen kun je zelf de meest 
heerlijke en gezonde hapjes komen maken. 
Ben je ondertussen even toe aan rust en ont-
spanning. Dan kun je je haar laten doen, je 
in de beautyhoek laten opmaken en relaxen 
met yoga.
Woensdag 3 augustus 2016
Thema: Muziekparade
Deze dag staat in het teken van muziek en 
feest. Je kunt muziekinstrumenten maken, 
dansen, feestknutsels maken en lekker play-
backen. We maken er een leuk muziekfeest 
van!
Donderdag 4 augustus 2016
Thema: Wilde donderdag
Tijdens deze actieve dag gaan we lekker veel 
bewegen, sporten en feesten. Kom lekker 
sporten, trainen en spelen tijdens deze dag! 
We sluiten ’s middags af met een schuimpar-
ty op de stormbaan!

Viva 25 juli t/m 29 juli 2016: 
Zelf lunch meenemen. Kosten 1 Euro per 
dag

Thema: Vrijheid Blijheid

Tijd: ochtend 10.00 – 12.00 uur, pau-
ze 12.00 - 13.00 uur, middag 13.00 – 
15.00 uur 

Programma:

Maandag 25 juli 2016 
Luchtkussen Spookhol Diverse spelletjes 
Dansen met Rianne Creatief (o.a. Hout-
branden en Glasgraveren) Waterspelen (bij 
mooi weer) 
Dinsdag 26 juli 2016 
Luchtkussen Treintjes Tafeltennis les Cre-
atief (o.a. Houtbranden en Glasgraveren) 
Waterspelen (bij mooi weer)
Woensdag 27 juli 2016
Stormbaan Spookhol Dansen met Rianne 
Creatief (o.a. Houtbranden en Glasgrave-
ren) Waterspelen (bij mooi weer) 
Donderdag 28 juli 2016
Waterglijbaan Tafeltennis les + toernooi 
Treintjes Creatief (o.a. Houtbranden en 
Glasgraveren) Waterspelen (bij mooi weer)
Vrijdag 29 juli 2016
Waterglijbaan Ringsteken Dansen met Ri-
anne Spookhol Blokkenspel Creatief (o.a. 
Houtbranden en Glasgraveren) Waterspelen 
(bij mooi weer)

Zomerprogramma Broekheurnerstede en Broekheurnerborch
Di 19 juli Bloemschikken Stede
(opgave noodzakelijk)
Wo 20 juli 15.0017.00 Das Al
penecho Stede
Wo 20 juli vanaf 16.30 BBQ 
Borch
(opgave noodzakelijk)
Di 26 juli 19.3021.30 The Fla
geolettes Borch

Wo 27 juli 10.0011.00 Bloem
schikken Borch
(opgave noodzakelijk)
Wo 27 juli 15.0016.30 Sorbet 
verkoop Stede
Wo 27 juli 15.3016.30 Snack
verkoop Borch
Do 28 juli 15.3016.30 Sorbet 
verkoop Borch

Wo  3 aug 15.0017.00 Zomerse 
Bingo Stede
Wo 10 aug 10.0011.00 Bloem
schikken Borch
(opgave noodzakelijk)
Wo 10 aug 15.0016.30 Gebak
verkoop Stede
Do 11 aug 15.3016.30 Sorbet
verkoop Borch

Wo 17 aug 15.0017.00 Optre
den Déjà Vu Stede
Di 23 aug 15.0017.00 Zingen 
met Hans Borch
Wo 24 aug 10.0011.00 Bloem
schikken Borch
(opgave noodzakelijk)
Wo 24 aug 15.0016.30 Sorbet 
verkoop Stede

Wo 24 aug 15.301630 Snack
verkoop Borch
Do 25 aug 15.3016.30 Sorbet 
verkoop Borch
Wo 31 aug 15.3016.30 Snack
verkoop Borch

VIVA 2016
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Profiel

“Die geit staat zomaar op tafel”

Het is een zonnige middag en Jen-
ny en Timo, de twee varkens van 
kinderboerderij De Wesseler, be-
groeten iedereen die binnenkomt 
met een vriendelijk knor. Op het 
binnenplein lopen kippen, geiten 
en kinderen vrolijk door elkaar. 
“Kijk papa, die geit staat zomaar 
op de tafel”, roept een kind en-
thousiast. 

Op de kinderboerderij is altijd 
bedrijvigheid. “En dat in elk sei
zoen”, zegt Leon Haghuis. Hij is 
de beheerder van boerderij De 
Wesseler. Daaronder valt niet 
alleen de kinderboerderij, maar 
ook het Wesselerbrinkpark, een 
moestuin en een aantal weilan
den in de buurt van de boerde
rij. “De weilanden reiken van 
de Buursestraat tot aan het pad 
naar de Rutbeek. Daar staan op 
dit moment de ezels en de scha
pen. En op de Helmerhoek heb
ben we nog een stuk land met 
rogge erop. Dat gebruiken we als 
ondergrond in de hokken.” 

De boerderij De Wesseler heeft 
een rijke geschiedenis die terug
gaat tot 1680. Tot het jaar 1968 is 
het in particulier bezit geweest. 
Daarna werd de gemeente En
schede eigenaar van De Wes

seler en werd het een wijkcen
trum. In 1993 werd besloten dat 
De Wesseler een natuureduca
tief centrum moest worden en 
daarin was ook ruimte voor een 
kinderboerderij. Op die manier 
is het historische pand bewaard 
gebleven. 

Leon Haghuis is nu zo’n tien jaar 
beheerder van De Wesseler en 
gaat elke dag nog met veel ple
zier naar zijn werk. “Geen dag is 
ook hetzelfde. Ja, we beginnen 
wel elke dag om 8 uur met het 
voeren van de dieren en daar
na is het schoonmaken. Voor
al veel ontpoepen, zoals we dat 
hier noemen. Mest scheppen 
dus. Maar wat er daarna gebeurt 
is vaak afhankelijk van wat de 
dieren nodig hebben. Of wat 
er in het park gebeuren moet. 
De ezels ontsnapten bijvoor
beeld wel eens. Dat zijn ook erg 
slimme dieren. Die krijgen met 
hun bek zo een deurkruk open. 
Daarom hebben we nu ronde 
krukken.” 

Leon werkt natuurlijk niet alleen 
op de boerderij. Zo zijn er drie 
vaste krachten in dienst, lopen 
er meestal drie tot vijf stagiaires 
en werken er vier vaste vrijwil

ligers. Met evenementen zijn er 
meer vrijwilligers, bij een groot 
evenement zelfs wel tot dertig 
personen. Dit zijn evenemen
ten zoals het Palmpasenfeest, de 
schaapscheerdag, Sint Maarten 
en de kerstmarkt. “Daar hebben 
we veel handen voor nodig. Ze
ker als we hier een markt heb
ben. Dan is het ook altijd erg 
gezellig.” 

Op de boerderij zijn natuurlijk 
dieren aanwezig. Naast de twee 
vriendelijke varkens Jenny en 
Timo zie je bij binnenkomst ook 
gelijk de kudde geiten. En er lo
pen ook zo’n twintig kippen, een 
paar hanen en wat eenden rond. 
Iets verderop staan drie Haflin
gers en een Shetlander te grazen. 

In de hokken zitten tropische 
vogels en de wildzang, zoals de 
vinken. Nieuw zijn de hokken 
voor de ara’s. “We hebben sinds 
kort vier ara’s, twee Amazone 
papegaaien en sinds een week 
ook lori’s”, vertelt Leon. “De 
pauw heeft nu ook een hok. Hij 
liep eerst vrij, maar hij ontsnapte 
steeds en ging dan de brinken op 
om daar zichzelf te bekijken in 
de ramen. Met etenstijd kwam 
hij wel weer terug, maar we wil
len natuurlijk niet dat de buren 
overlast van ons hebben. Van
daar dat hij nu ook vast zit.” 

Verder staan er in de weiden nog 
vijf ezelmerries, drie ezelheng
sten en zo’n achtentwintig scha
pen. “Bij Erve Leppink hebben 
we ook nog een aantal dieren zo
als kippen. Die worden verzorgd 
door de dagbesteding daar. Wij 
leveren daarvoor wel het voer en 
dergelijke. De dieren daar wor
den ook ingezet voor knuffelses
sies. Wat trouwens ook gebeurt 
bij Mediant.” 

Het onderhoud van de gebou
wen, hekken en hokken worden 
door de mensen van de Wesseler 
zelf gedaan. Daarbij gebruiken 
zij onder andere het hout dat 
uit het Wesselerbrinkpark komt. 
Van de stammen worden plan
ken gemaakt. En die worden 
dan weer gebruikt voor bijvoor
beeld de hekken die om de kin
derboerderij staan. Ook wordt 
materiaal wel eens gesponsord. 
Zo komt het hout van de nieu
we hokken voor de ara’s van een 
bouwbedrijf dat graag iets wilde 
bijdragen. “Het dakmateriaal 
komt van een dakdekker, die 
het ook zelf heeft gelegd. En er 
liep hier laatst een man die vond 
dat het gaas in de hokken beter 
kon en heeft deze toen bij ons 
bezorgd”, legt Leon uit. “Voor de 
rest staat hier een donatiebox. 
Van dat geld kunnen we materi
aal en voer kopen dat we niet zelf 
kunnen maken of verbouwen.” 

Tegenover de kinderboerderij is 
Frans Leusink bezig de moes
tuin  te sproeien. Verschillende 
groenten en kruiden staan er 
netjes in rijen en aan het eind 
staat een kas met daarin een 
aantal tomatenplanten. “Daar 
komen straks nog meer jonge 
planten in”, vertelt Leon. “De 
moestuin gebruiken we om kin
deren te leren dat bijvoorbeeld 
een aardappel niet zomaar uit 

een fabriek komt, maar dat die 
dus ergens moet groeien. Een 
aantal keren per jaar hebben we 
hier een groep of klas kinderen 
die gaan koken met eten dat van 
de boerderij komt. We hebben 
een mobiele keuken, ofwel een 
barbecue, die we daarvoor ge
bruiken. Als de kinderen een 
ei gaan bakken dan mogen ze 
zelf de eitjes onder de kippen 
vandaan halen. En de groenten 
halen ze uit de moestuin. Of ze 
gaan het park in en maken een 
pesto van ‘ongewenste’ kruiden 
uit het park.” 

Het is half vier en een stoet met 
geiten rent naar binnen. De kip
pen gaan het hok in en de die
ren krijgen nog een voeding. 
De kinderboerderij gaat sluiten. 
Maar morgen is er weer een dag, 
want de kinderboerderij is elke 
dag geopend. Vier seizoenen in 
het jaar. En elke dag is anders. 
Dat is het mooie van boerderij 
De Wesseler. 

De openingstijden van de kin
derboerderij zijn dagelijks van
af 8.00 uur tot 16.30 uur en de 
weekenden vanaf 9.00 uur tot 
16.30 uur. Voor meer informa
tie over De Wesseler kijkt u op 
www.kinderboerderijdewesse
ler.nl.

Chantal Drok

De moestuin bij de kinderboerderijGeit zoekt het hoger op



De oude Olympische Spelen
We weten zeker dat de Olympische 
Spelen in 776 voor Christus gehouden 
zijn in de stad Olympia, in Griekenland. 
De beste atleten uit heel Griekenland 
kwamen naar Olympia om tegen elkaar 
te strijden. Tijdens de spelen eerden ze 
Zeus, hun belangrijkste god. 
De Grieken vonden de Olympische Spel-
en heel belangrijk. Zó belangrijk, dat er 
tijdens de Spelen geen oorlog gevoerd 
werd. Zo konden de atleten en toe-
schouwers veilig naar Olympia reizen.

Op de eerste dag was de openingsceremonie. De deelnemers liepen in een optocht naar 
het beeld van Zeus. Tegenwoordig komen de atleten ook in een lange optocht langs  
tij dens de opening. Wat ook hetzelfde ging als nu, is de eed. Dat betekent dat de 
atleten beloven zich aan de regels te houden.

De tweede dag was voor paardenraces, de vijfkamp, speerwerpen, verspringen, hardlopen 
en discuswerpen. De laatste drie dagen waren er hardloopwedstrijden en vechtsporten: 
worstelen, boksen en pankration. 

De vijfde en laatste dag was er een optocht van de winnaars. Atleten die hadden ge-
wonnen, kregen een krans van olijftakken en werden in hun eigen stad of dorp als echte 
helden ontvangen. Winnaars kregen eeuwige roem en glorie!

Behalve winnen was het heel belangrijk om een sportieve strijd te leveren met elkaar. 
Met sportief bedoelen we dat de sporters zich aan de regels hielden. Maar in die tijd 
mocht je je tegenstander zelfs doden, dat kun je je nu natuurlijk niet meer voorstellen. 

Meer dan 1600 jaar geleden stopten de oude Olympische Spelen. De Romeinse keizer 
Theodosius II schafte ze af. De spelen waren ook toen al erg duur en de mensen gingen 
anders denken over sport omdat hun geloof veranderde. 

De Olympische Waarden
Bij de Olympische Spelen zijn drie 
dingen zijn erg belangrijk.
1. Vriendschap
2. Respect: eerlijk, vriendelijk en 
netjes blijven. Voor je tegenstander 
en de scheidsrechter.
3. Excelleren: dat is een moeilijk 
woord om te zeggen: steeds beter 
worden.

TeamNL
Er doen veel Nederlandse sporters mee aan de Olympische 
Spelen. Alle sporters bij elkaar noemen we het Nederlands 
Team of TeamNL. Nederlandse atleten waar we in Rio veel 
van kunnen verwachten zijn Dafne Schippers (hardlopen), 
Tom Dumoulin (wielrennen), Sharon van Rouwendaal  
(zwemmen) en Niek Kimman (BMX-racen).
De Paralympische Spelen zijn Olympische Spelen voor mensen 
met een lichamelijke handicap. Bijvoorbeeld mensen in een 
rolstoel. Esther Vergeer heeft zeven keer een gouden  
medaille gehaald met rolstoeltennis.

Pankration
Pankration betekent alle krachten. 
Bij deze sport mocht bijna alles. De 
sporters mochten elkaar alleen niet 
in de ogen steken of bijten. Maar 
bijvoorbeeld iemands arm of vingers 
breken mocht gewoon wel! Je had 
gewonnen als de tegenstander zijn 
vinger opstak naar de scheidsrechter 
(is nog steeds zo).

Athene 776

Doping
Dit betekent dat iemand een pilletje of drankje slikt, waardoor hij of zij 
stiekem beter wordt en daardoor een prijs wint. Er wordt tegenwoordig veel 
gecontroleerd. Er is ontdekt dat Rusland zijn atleten doping heeft gegeven. 
Daarom mogen er nu geen Russen meedoen.

Er wordt beweerd dat er bij de oude Olympische spelen ook al sporters waren 
die een drankje gebruiken waardoor ze onoverwinnelijk werden.



De Olympische Waarden
Bij de Olympische Spelen zijn drie 
dingen zijn erg belangrijk.
1. Vriendschap
2. Respect: eerlijk, vriendelijk en 
netjes blijven. Voor je tegenstander 
en de scheidsrechter.
3. Excelleren: dat is een moeilijk 
woord om te zeggen: steeds beter 
worden.

TeamNL
Er doen veel Nederlandse sporters mee aan de Olympische 
Spelen. Alle sporters bij elkaar noemen we het Nederlands 
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Tom Dumoulin (wielrennen), Sharon van Rouwendaal  
(zwemmen) en Niek Kimman (BMX-racen).
De Paralympische Spelen zijn Olympische Spelen voor mensen 
met een lichamelijke handicap. Bijvoorbeeld mensen in een 
rolstoel. Esther Vergeer heeft zeven keer een gouden  
medaille gehaald met rolstoeltennis.

Olympisch dorp
Om alle sporters onder te brengen is het Olympisch 
Dorp gebouwd. Nou ja, dorp, de meeste plaatsen 
in Nederland zijn kleiner. Voor het dorp zijn in Rio 
hele buurten gesloopt en de mensen moesten ergens 
anders gaan wonen. Ze hopen dat ze na de spelen 
in die mooie, nieuwe huizen mogen gaan wonen.

Mascottes
De mascotte staat symbool voor het land waar de 
Spelen gehouden worden. Elke Olympische Spelen 
heeft dus een eigen nieuwe mascotte. Tom en 
Vinicius, de mascottes van Rio 2016, staan voor 
de verschillende planten en dieren die in Brazilië 
voorkomen.

RIO
Rio de Janeiro is hoofdstad van Brazilië. Meestal wordt er gewoon Rio gezegd. Het 
is een hele grote stad, er wonen meer dan 6 miljoen mensen! Het carnavalsfeest in 
Rio is wereldberoemd.

Maar veel mensen in Rio zijn heel arm, 
daardoor zijn er veel problemen met  
boe ven en wil niemand meer naar Rio  
op vakantie. 
Tijdens de spelen zijn er daarom meer 
agenten dan atleten in Rio! De mensen 
hopen dat door de Olympische Spelen  
alles een stuk beter zal worden en de 
toe risten terugkomen.

Doping
Dit betekent dat iemand een pilletje of drankje slikt, waardoor hij of zij 
stiekem beter wordt en daardoor een prijs wint. Er wordt tegenwoordig veel 
gecontroleerd. Er is ontdekt dat Rusland zijn atleten doping heeft gegeven. 
Daarom mogen er nu geen Russen meedoen.

Er wordt beweerd dat er bij de oude Olympische spelen ook al sporters waren 
die een drankje gebruiken waardoor ze onoverwinnelijk werden.
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Kindermiddag

Op 16 augustus aanstaande or-
ganiseert de facebookgroep No-
aberschap 053 een kindermiddag 
met een afsluitende BBQ voor  
kinderen en hun ouders. 

Noaberschap 053 is een groep 
die zich richt op mensen die 
rond moeten komen van een 
minimaal inkomen en daardoor 
soms zo in de problemen ko

men dat ze niet eens een warme 
maaltijd op tafel kunnen zet
ten. Voor deze mensen zetten 
wij ons al meer dan een jaar in. 
Wij bieden maaltijden en bood
schappen aan op de groepsite 
door middel van een loting, ook 
kan men zich melden voor een 
noodpakket! Een noodpakket is 
een pakket waar men tenminste 
drie warme maaltijden mee kan 
maken. Dit alles doen wij geheel 
belangeloos en wordt mede mo
gelijk gemaakt door sponsoren 
en donateurs. 

Wij verwelkomen graag nieu
we leden die of onze hulp nodig 
hebben of die willen doneren, 
ook voor de kindermiddag zijn 
we nog op zoek naar sponsors 
maar ook mensen die mee wil

len doen zijn van harte welkom. 

Meld je aan op onze facebook 
pagina noaberschap053 en neem 
een kijkje, heeft u dan nog vra
gen stuur dan iemand van het 
beheer een bericht!

Beheerders zijn: Stephan Snij
ders, Maureen van Ooijik
Bruintjes en Roy van Ooijik!

Als de zon schijnt…
Zodra de zon schijnt probeer ik 
er zoveel mogelijk van te genie-
ten. Helaas laat mijn agenda dit 
niet altijd toe en ren ik vaak van 
het ene overleg naar de andere 
bespreking. Maar als het even 
kan, wandel of fiets ik graag van 
afspraak naar afspraak, zeker in 
Enschede Zuid.

Zuid is een mooie wijk en als 
de zon schijnt is het er nog 
mooier! In Zuid zie je mensen 
op straat die een gesprek met 
elkaar aangaan. Je ziet moe
ders en vaders met hun kinde
ren een wandeling maken in 
het Wesselerbrinkpark. Je ziet 
kinderen lekker buitenspelen 
en voetballen op straat. 

Laatst was ik nog bij het Smi
leyveldje en bij de Stokkum
brink tijdens de Landelijke Bui
tenspeeldag. Het is zo mooi om 
te zien hoe kinderen opgaan in 
een spel en lekker in beweging 
zijn. Maar ook na schooltijd en 
in de zomervakantie worden er 
bij het Smileyveld regelmatig 
leuke (VIVA) activiteiten geor
ganiseerd. 

In Zuid zie je ook een verschei
denheid aan culturen. Dat 
maakt het stadsdeel ook mooi 
en (kleur)rijk. En als de zon 
schijnt en de ramen en deuren 
staan open… dan krijg je daar 
veel van mee. Heerlijke geuren 
die je vanuit de verschillende 
keukens tegemoetkomen. Als 
ik mijn ogen dan even dicht 

doe, waan ik me soms in een 
ander land. In een land waar
van ik de bewoners beter wil 
leren kennen. Met een aantal 
culturen in Zuid heb ik inmid
dels kennisgemaakt en met een 
aantal ga ik nog kennis maken. 
Ik verheug me er op! 

Maar u bent natuurlijk ook al
tijd welkom op mijn spreekuur. 
Als u vragen heeft of als u iets 
wilt bespreken met mij, kunt u 
mij elke eerste woensdag van 
de maand in het wijkservice
centrum Zuid bezoeken. Neem 
van te voren wel even contact 
op met het secretariaat van het 
stadsdeel Zuid via telefoon
nummer 053 4818520. 

In augustus ga ik er even een 
tijdje tussenuit om met mijn 
gezin te genieten van de zon en 
de vakantie. In september sta 
ik graag weer voor u klaar.

Ik wens u allen een hele fijne 
vakantie!

Even voorstellen
Mijn naam is Remco van Hogen, 
ik ben 45 jaar, getrouwd en heb 2 
kinderen (3 en 5 jaar). Sinds 2007 
werk ik voor de gemeente En-
schede en vanaf 2012 als Teamlei-
der Stadsdeelbeheer Zuid. 

Samen met projectmedewerkers 
en wijkbeheerders ben ik ver
antwoordelijk voor het beheer 
en onderhoud van de openba
re ruimte in Enschede Zuid. In 
mijn werk zet ik graag bewoners 
en medewerkers in hun kracht 
en ondersteun hen in de uitda
gingen die ze tegenkomen, bij
voorbeeld in het zelfbeheer. 

Ik zie vele mooie initiatieven in 
de wijk en ik geniet ervan als 
mensen elkaar beter leren ken
nen en dat er zo nieuwe samen
werkingsverbanden ontstaan. 

Naast mijn werk loop ik graag 
hard, volg ik diverse sporten 
zoals de Tour de France, gooi ik 
wel eens een hengeltje uit, lees 
diverse boeken en voetbal ik met 
de kinderen.

Mocht je mij tegenkomen, ik 
maak met plezier even kennis!

Gemeente

Wethouder Jurgen van Houdt

Bijeenkomst Ouderenbonden
Waar en hoe wonen senioren in 
de toekomst in Enschede?
“Op eigen kracht voorwaarts!” 
Het Plaatselijk Overleg Ouderen-
bonden (POOB) van Enschede 
organiseert een bijeenkomst over 
seniorenhuisvesting op donder-
dag 10 november 2016 in Pris-
mare (Roombeek) van 14.00 tot 
16.15 uur. De toegang is gratis. 

Alle facetten van het wonen met 
zorg zullen aan de orde komen. 
Zijn er wel genoeg seniorenwo
ningen in Enschede? Wat kun je 
zelf doen om je huis aan te pas
sen aan het ouder worden? Wat 
kan de woningbouwcoöpe ratie 
doen? Hoe spelen de zorgcentra 
erop in? Wat doet de gemeente 
om het wonen met zorg moge
lijk te maken? Wat zijn de mo
gelijkheden via de Wmo woon
voorzieningen?

Programma:
1. Henk Gerritsen van zorgorga
nisatie Arienszorgpalet, voorzit
ter werkgroep Wonen en Zorg, 
licht de Enschedese situatie toe.

2. Hans Engelbertink en Maria 
Walter, coördinator van het pro
ject “Lang zult u wonen”, laten 
de voorbeelden zien hoe je op 
een eenvoudige manier je huis 
seniorenproof kunt maken met 
behulp van een duidelijke film 
en een concrete tentoonstelling.

3. Pauze, waarin u de tentoon
stelling kunt bekijken.

4. De Projectleider van woning
coöperatie Domijn vertelt hoe 
een seniorenmakelaar kan hel
pen bij het zoeken naar een ge
schikte seniorenwoning.

5. Wethouder Jeroen Hatenboer 
vertelt over de woonvisie ten 
aanzien van seniorenhuisvesting 
en hoe dit in concrete daden 
wordt vormgegeven.

Tijdens deze middag kunnen 
de Enschedese senioren vragen 
stellen. Iedereen is welkom. De 
ouderenbonden willen uw me
ning graag horen over het zelf
standig wonen met zorg. Wij 
willen weten wat u belangrijk 
vindt voor de toekomst. De uit
komsten van de discussie wor
den samengevat in voorstellen 
naar de gemeenteraad.

Informatie bij: 
Hanny Flore, ANBO tel. 053 
4764515. Martin Koning, PCOB 
tel. 053 4333069. Louk Geilen
kirschen, KBO tel. 053 4357966

Vraag? & Aanbod!

Remco van Hogen

TWENRENO
TRAPRENOVATIE

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

Magneet
Wijkcentrum De Magneet is in 
de zomervakantie gesloten van  
8 t/m 14 augustus.
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Vraag? & Aanbod!

Paramaluna Spirituele avonden
Woensdag 7 september:  
Openbare avond
Met  Speciale gast: Dhr. Jason 
Goldsworthy. Een medium heeft 
de dankbare taak om een link 
te zijn tussen jullie en de spiri
tuele wereld waar onze overle
den dierbaren verblijven. Het is 
zo speciaal om samen te voelen 
dat onze geliefden nog altijd bij 
ons zijn.Voor deze bijzondere 
avond hebben we Jason uitge
nodigd voor het contact leggen 
met overleden dierbaren. Foto’s 
of voorwerpen meenemen mag. 
Jason heeft zijn opleiding als 
medium genoten in Engeland 
bij het bekende Arthur Findlay 
College. 

Tijd: 20.0022.30 (zaal open 
19.45). Er is een pauze van een 
kwartier met de mogelijkheid 
om koffie/fris te nuttigen tegen 
een kleine vergoeding. Entree: 
vrije gift. 

Woensdag 5 oktober: Beurs
Een beurs met veel verschillen
de disciplines: Magnetiseren, 

Mediums, Paragnosten, Kaart
leggers, Gezondheid, Coaching, 
Quantum Touch,  Reiki, Ener
getische Healing voor mens en 
dier, Ascention, Voetreflex Plus, 
Intuïtief tekenen, Engelenkaar
ten, Psychometrie, Helderziende 
waarnemingen, Aura lezen, Nu
merologie, Automatisch schrift, 
Bijenwastekeningen, Haptono
mie, Psychotherapie, Touch of 
Matrix en meer. Om iedereen 
een kans te geven voor een be
handeling of reading duren de 
consulten maximaal 10 tot 15 
minuten.

Tijd: van 20.00 tot 22.30 uur  
(zaal open 19.45 uur) Kosten: 
€10 (Alle consulten zijn gratis)

Waar:
De locatie is het wijkcentrum de 
“Magneet” Hertmebrink 1, 7544 
DC Enschede.

Voor informatie: Info@parama
luna.nl of kijk op website: www.
paramaluna.nl 

Handbikegroep Twente in actie

“Iemand die gezond is heeft dui-
zend wensen, iemand die chro-
nisch ziek is en/of in een (pre) ter-
minale levensfase verkeert, heeft 
vaak nog één speciale wens.” De 
Twentsewens Ambulance maakt 
uitvoering hiervan mede moge-
lijk.

De Handbikegroep Twente 
draagt deze stichting een warm 
hart toe en gaat daarom een uit
daging aan: Wij gaan 2 dagen 
handbiken/fietsen. (Handbiken 
is fietsen met de armen). Wij 
vertrekken vrijdag 7 oktober 
naar Westerbork in Drenthe, 
zondag 9 oktober handbiken 
we terug naar Enschede. Een rit 
van 250 km. Aan deze uitdaging 
koppelen wij graag een spon
soractie voor een goed doel.

Twentsewens Ambulance.
Stichting Twentsewens Am
bulance biedt professioneel en 

comfortabel vervoer om een be
paalde wens of behoefte te rea
liseren voor langdurig chronisch 
zieke mensen en/of mensen in 
hun (pre) terminale levensfase.

Door de situatie waarin deze 
mensen verkeren is het niet al
tijd even gemakkelijk om een 
laatste wens in vervulling te la
ten gaan. Met behulp van een 
aangepaste ambulance is het dan 
wel mogelijk. Stichting Twent
sewens Ambulance heeft ambu
lances tot haar beschikking met 
een geheel eigen uitstraling.

Waarmee kunt u ons helpen?
Wij op zoek naar diverse spon
soren. Uiteraard zoeken wij 
voornamelijk naar bedrijven, 
instellingen, personen, die eu
ro’s willen doneren. Deze euro’s 
maken wij na het weekend van 
9 oktober volledig over aan de 
Stichting Twentsewens Am

bulance. Samen met u kunnen 
wij voor deze mensen een wens 
in vervulling laten gaan. Vindt 
u dit ook zo’n mooi initiatief, 
sponsor ons en doneer. Iedere 
euro is welkom.

Gegevens:
Bank: NLABNA 0551563702 tnv 
N. Dassen o.v.v Twentsewens 
Ambulance. Doneert u mini
maal €5,00 dan maakt u kans op 
een prachtige omafiets, aange
boden door Halfords! Vermeld 
dan ook uw emailadres bij uw 
donatie.

De winnaar zal in de maand 
oktober 2016 worden benaderd 
via het opgegeven emailadres. 
Over de uitslag is geen corres
pondentie mogelijk.

Meer informatie vindt u op 
onze website: www.handbike
groeptwente.nl

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

Ontdek je muzikale talent!

Hallo, ik ben Dolf Haanskorf en 
houd me al vele jaren als vrijwil-
liger bezig met muziek maken 
in de maatschappelijke dienst-

verlening, basis- en middelbaar 
onderwijs, kinderen en volwasse-
nen uit Enschede. Om die reden 
ben ik mijn vereniging “Ook voor 

minder” muziekondersteuning 
begonnen. 

Ben jij benieuwd hoe het is om 
achter een drumstel te zitten of 
om gitaar te spelen, ben jij al een 
beetje muzikaal onderbouwd of 
sta je vaak te zingen onder de 
douche maar ben je er niet zeker 
van wat je kunt? Dan kan ik jou 
misschien wel helpen met mu
ziek en je talent ontdekken.

Mocht je graag deel willen ne
men, neem dan vrijblijvend con
tact met mij op.
De kosten zijn 10 euro per vier 
lessen. De lessen vinden plaats 
aan de Vlierstraat 65 bij Speeltuin 
Tuindorp. Telefoonnummers:  
053 – 4770857 / 06 –84968397

Sportinfomarkt Zuid
Op zaterdag 24 september wordt 
in Winkelcentrum Enschede 
Zuid de Sport & Gezondheids-
markt gehouden. 

Gezondheid is een belangrijk 
thema dat sterk verbonden is 
met sport. Een voordehand
liggende en gezonde combina
tie om te combineren met de 
“oude” Sportinfomarkt. Dit jaar 
is gezondheid naast sport dan 
ook een belangrijk thema op 
deze dag. Wij hebben een mooi 
aantal organisaties gevonden, 
lokaal maar ook landelijk, die op 
gebied van gezondheid veel te 
bieden hebben. Denk aan voor
lichting, workshops, demon
straties, proeven, zien en erva
ren. Doet u dit jaar weer mee? 
Wat is mogelijk? Het is moge

lijk om een stand te reserveren 
(kraampje of tafel met presen
tatiemogelijkheid), ruimte voor 
demonstraties/workshops, en/of 
gebruik van het podium is mo
gelijk. Andere wensen? Laat het 
ons weten! Datum: Zaterdag 24 
september

Tijd: 12.00 t/m 16.00 uur. 
Locatie: Winkelcentrum En
schede Zuid

Inschrijven: Inschrijven kan snel 
en eenvoudig online via een link. 
Mail naar sportinfomarkt2013@
gmail.com.

Graag tot zaterdag 24 septem
ber!

Gea van der Sleen
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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 
“De Brink Battle” volleybal

Acht teams streden op zondag 26 
juni om de beker voor het bes-
te volleybalteam van de Wesse-
lerbrink. Deze 2e editie van De 
Brink Battle werd glorieus ge-
wonnen door het team De Brink.

Het werd een prachtige wed
strijd met een spannende finale. 
De uitslag:
1. De Brink (van het gelijknami
ge buurthuis)
2. De Posten
3. Tubbergenbrink

Het viel toeschouwers op dat 
team De Brink (foto) erg fana
tiek speelde. Ze hadden van te
voren ook veel geoefend. Niet 
vreemd, want ze zijn de initia
tiefnemers van de wedstrijd.

Ondersteund door FC Twente
De initiatiefnemers werden on
dersteund door Dennis Wiggers 
van FC Twente. Met het pro
gramma “Scoren in de Wijk” 
ondersteunt FC Twente veel 
projecten. De Battle begon in 
Twekkelerveld, daarna in Wes

selerbrink (De Brink Battle), en 
binnenkort in Stroinkslanden, 
waar het de “Landen Battle” heet. 
Het doel van “Scoren in de Wijk” 
is, zo legt Dennis uit, om mensen 
bij elkaar te brengen. Zo spreek 
je je buren leuk aan met “doe je 
mee met de volleybalwedstrijd?”. 
De bedoeling is dat er daardoor 
meer vrijwilligers en ideeën in 
de wijk komen. En waarom dan 
volleybal, zul je je afvragen. Nou 
eenvoudig, omdat dat laagdrem
pelig is. Het liefst ziet Dennis dat 
ook organisaties zoals speeltui
nen en buurtcommissies actief 
meedoen. Er werden al enkele 
nieuwe ideeën geopperd, waar
onder een voetbalwedstrijd.

Wijkbudget
FC Twente ondersteunde de 
wedstrijd, maar heeft verder niet 
gesponsord. De 170 euro aan 
financiële ondersteuning voor 
volleybalnetten, geluidsappara
tuur en de huur van een sporthal 
(voor het oefenen) kwam van 
het wijkbudget.

Welk team eist volgend jaar de 
titel “Beste volleybalteam van de 
wijk”?

Vraag? & Aanbod!
Maak je sterk tegen MS

Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organi-
seert het Nationaal MS Fonds de 
landelijke huis-aan-huiscollecte. 
Ieder jaar gaan er weer duizen-
den collectanten met een collec-
tebus langs de deur om geld in te 
zamelen voor mensen met Multi-
ple Sclerose (MS). 

Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Zo weten we nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt 
en hoe we het kunnen genezen. 
De collecte is een van de belang
rijkste bronnen van inkomsten 
voor het Nationaal MS Fonds. 

We ontvangen geen subsidies 
en zijn volkomen afhankelijk 
van donaties en giften. Door de 
collecte kunnen we ons werk 
blijven doen en investeren in in
novatieve onderzoeken om MS 
te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen 
MS? Om de jaarlijkse collec
te nog succesvoller te maken, 
zijn we op zoek naar nieuwe 
collectan ten en coördinatoren. 
Een avondje collecteren kost 
maar 2 uur van je tijd. 

Hou je van regelen en organi
seren en heb je ongeveer 10 uur 
over, dan kun je al aan de slag als 
collectecoördinator.

Kijk op de website www.mscol
lecte.nl voor meer informatie en 
meld je snel aan. 

Samen maken 
we ons sterk 

tegen MS!
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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	  
	  

 

FIETSE   
N 

   
   

   
   

 FIETSEN FIEN FIET-

SEN FIETSEN FIETSEN FIET-

SEN FIETSEN FIETSEN FIET-

SEN FIETSEN FIETSEN IE
TSEN 

FIETSEN FIETSE FIETSEN FIET-

SEN FIETSEN FIETSEN

FIETSEN FIETSEN FIETSEN

FIETSEN FIETSEN FIETSEN

FIETSEN FIETSEN FIETSEFIET-

SEN

FIETS
KOPEN

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

w w w.depostenfysiotherapie.nl

Fysio?

Ik ga naar 
de Posten!

fysiotherapie
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Horizontaal
1 mopperen, 8 jongensnaam, 
12 interview, 14 naamloze ven-
nootschap (afk.), 15 onderdeel 
van auto, 17 ontzag, 20 rivier-
tje, 21 toon, 23 vader, 24 nemen, 
27 tot afscheid (afk.), 29 cent 
(afk.), 30 schuifbak, 31 opper-
vlaktemaat, 32 vooruitlopen op, 
34 de onbekende (afk.), 35 tra-
ditie, 39 zonderling mens, 40 
meisjesnaam, 41 tijdseenheid, 
42 ten tijde (afk.), 44 voertuig, 
45 1/1000 gram (afk.), 46 ope-
ning, 47 meisjesnaam, 48 ouder, 
49 Limburg (afk.), 50 Master of 
Arts (afk.), 51 10 hectometer, 56 
infectieziekte, 58 kuur, 59 op de 
dag (afk.)

Vertikaal
1 besloten vennootschap (afk.), 2 
rekenkundige reeks (afk.), 3 onder 
andere(n) (afk.), 4 textielzaak, 5 
met gebruik van (afk.), 6 ploeg, 7 
neon (chem. afk.), 8 uitgeput, 9 
drietal, 10 bijwoord, 11 in orde, 
13 krabsel, 15 jongensnaam, 

16 calcium (chem. afk.), 18 over-
eenkomend, 19 aansporen, 22 
niet voor, 25 meisjesnaam, 26 
insect, 28 toelaatbaar, 33 com-
pagnie (afk.), 34 volgens de regel, 
36 tijdperk, 37 gildebroeder, 38 
kledingstuk, 43 vroeger heerser, 
45 mangaan (chem. afk.), 52 in-
genieur (afk.), 53 langspeel plaat 
(afk.), 54 meetkundige reeks 
(afk.), 55 jongensnaam, 56 was 
getekend (afk.), 57 titaan (chem. 
afk.)

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 sept. 2016, Hertmebrink 1, 7544DC Enschede

Antwoord vorige Ken je wijk:
Speeltoestel bij de Hoge 
Bult (Wesselerbrinkpark)

KRUISWOORDPUZZEL

Winnaar vorige puzzel: 
J. van Ginkel. 

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

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

Telefoon redactie: 
06 33 88 22 60

Mailadres: Brinkpraat@
wesselerbrink.com.

Sluitingsdatum volgende 
Brinkpraat: 12-09-2016. 
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, 
Irene Zuidert. Foto’s:  Johan 
Bruinsma  & 
 Ineke       Niemeijer-Hagemeijer.  
Druk: Weevers Grafimedia.
Verspreiding: D.A.D.S. Olden-
zaal. 

Oplossing puzzel  
lentenummer

Het Station Enschede Zuid

In 1888 begonnen besprekingen 
met belangstelling om te komen 
tot aanleg van een spoorweg-
verbinding tussen Enschede en 
Ahaus. 

De industrie had steeds meer 
behoefte aan kolen die uit Duits

land moesten worden aange
voerd. Lage kolenprijzen waren 
een eerste vereiste. Het voor
naamste doel was dan ook de 
aanvoer van kolen uit het Ruhr
gebied naar Twente te versnellen 
en te vergemakkelijken. Het kor
tere traject zou een besparing van 

die vervoerskosten opleveren.   
Industrieën uit Enschede en het 
Duitse grensgebied waren initia
tiefnemers. Op een vergadering 
in juni 1891 te Enschede werd 
besloten een intekenlijst te pre
senteren waar belangstellenden 
in de spoorwegverbinding En
schedeAhaus in de gelegenheid 
werden gesteld deel te nemen in 
de onderneming.

De minister van Waterstaat 
Handel en Nijverheid verleende 
op 23 juni 1899 concessie aan 
de ‘AhausEnschedeEisenbahn 
gesellschaft’ voor de aanleg van 
de spoorlijn van Enschede naar 
de NederlandsPruisische grens 
richting Ahaus.

Irene Zuidert

... in de verte kon je de prairiewolven horen huilen.

RECEPT

Fattoush: zomerse broodsalade 
uit het Midden-Oosten.  
Aantal personen: 4

Benodigdheden:
20 ml water, 1 theelepel maize
na, 5 eetlepels citroensap, 2 ge
perste teentjes knoflook, 2 thee
lepels sumak poeder, zout naar 
smaak, gemalen zwarte peper 
naar smaak, 1 bindsla, gesneden 
in hapklare stukken, 1 middel
grote komkommer, in blokjes 
gesneden, 2 grote tomaten, in 
stukjes, 4 lenteuitjes, in ringe
tjes gesneden, 4 eetlepels verse 
bladpeterselie, fijngesne den, 4 
eetlepels verse munt, fijngesne
den, 1 groene paprika, ontzaad 
en fijngesneden, 50 gr gesneden 

postelein, 75 gr rucola, 4 pita 
broodjes, geroosterd en in stuk
ken gescheurd.

Bereidingwijze:
1. Meng het water en de maize
na in een kleine steelpan op 
middelhoog vuur totdat het dik
ker is. Verwijder de pan van het 
vuur en meng er het citroen sap, 
de knoflook, de sumak, het zout 
en de peper in. Bewaar in de 
koelkast totdat je het nodig hebt 
2. Meng de sla, komkommer, 
tomaten, lenteuitjes, peterselie, 
munt, peper, postelein en rucola 
in een grote kom. Roer er ver
volgens de dressing en stukjes 
geroosterde pitabroodjes door
heen.


