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VAN DE REDACTIE

En dan is het al weer herfst. Wat gaat de tijd toch snel. De zomerkleren kunnen weer worden opgeborgen en ie-
dereen kijkt uit naar de speciale dagen in de komende maanden. Halloween, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Oud 
en nieuw, er is heel wat om naar uit te kijken. En als u dan even een rustig momentje hebt, kunt u altijd nog de 
Brinkpraat lezen. Die staat weer boordevol met interessante artikelen en ideetjes. Wij wensen u veel leesplezier.

In memoriam Willem Marcelis

De directeur van zorgcentrum de 
Posten in Enschede, Willem Mar-
celis, is dinsdagavond 4 oktober  
op 62-jarige leeftijd thuis over-
leden. Hij was ongeneeslijk ziek. 

In zijn 11 jaar als directeur van 
de Posten heeft hij voor veel ver-
anderingen en vooral verbete-
ringen gezorgd, niet alleen voor 

zijn zorgcentrum, maar voor de 
hele Wesselerbrink. Als dank 
voor alles wat hij voor de Posten 
en de wijk heeft gedaan, werd 
onlangs  de Tafel van Marcelis 
in het zorgcentrum geplaatst, 
als herinnering aan de directeur 
en als broedplaats voor idee-
en over wijk en  zorgcentrum. 

Wij van de Brinkpraat kenden 
Willem ook als iemand die al-
tijd aanspreekbaar was en vaak 
met originele ideeën voor on-
derwerpen kwam. Over zijn 
fietstocht door de outback van 
Australië heeft hij een mooi ver-
haal voor ons geschreven (zie 
de Brinkpraat van april 2015).

Markesteen geplaatst

Je kunt hem niet missen: op 16 
september is een “markesteen” 
geplaatst op het grasveldje op 
de hoek van Wesselerbrinklaan 
en Het Lang / Leunenberg.  
Dit baken maakt een stukje 
Enschedese geschiedenis zicht-
baar.

Enschede, of Lonneker zoals 
het vroeger heette, is een sa-
menvoeging van 5 marken: de 
Esmarke of Grote Boermarke, 
de Lonnekermarke, de Usse-
lermarke, de Twekkelermarke 
en de Drienermarke.  Marken 
waren grondgebieden die on-
der andere afgebakend wer-
den met grote stenen. Deze 
marken kwamen vanaf de 
13e eeuw in ons land hoofd-
zakelijk voor op de Saksische 
zandgronden in het oosten 
van ons land. De ‘woeste’ 
grond in de marke was geza-
menlijk eigendom van de ei-
genaren van de boerderijen in 
die marke.  Grensscheidingen 
tussen marken waren  in het 
verleden vaak redenen tot ru-
zies en processen.

De  Stichting Historische 
Sociëteit Enschede-Lonne-
ker  (SHSEL) heeft als doel 
oude markegrenzen weer 
zichtbaar en beleefbaar te ma-
ken. In dat kader heeft ze op 
16 september een markesteen 
geplaatst in de Wesselerbrink, 
op de scheiding van het vroe-
gere Esmarke en Usseler-
marke. De markesteen wordt 
ook wel loaksteen genoemd. 
Loak is dus Twents voor grens 
(-scheiding). De plaatsing is 

financieel gesteund door het 
wijkbudget van de Wijkraad 
Wesselerbrink. 

Op 28 oktober 2016 om 14.00 
uur wil de Loakstenencom-
missie de steen feestelijk ont-
hullen. Kinderen zijn hier-
bij van groot belang vinden 
wij. We willen ze graag enig 
historisch besef bijbrengen 
betreffende hun eigen woon- 
en leefomgeving in de hoop 
dat zij dit op hún beurt ook 
weer doorgeven. Daarom wil-
len we scholen in de directe 
nabijheid, bij de onthulling 
betrekken en ter plekke een 
theaterstukje met en o.l.v. the-
atergroep Alludens laten op-
voeren.

Stadsdeelwethouder Jurgen 
van Houdt zal hierna een in-
formatiebordje aanbrengen 
bij de markesteen.

Er bestaat ook een  Markste-
nen-fietsroute  om Ensche-
de.  De fietsroute voert langs 
de oude grenzen van de voor-
malige marken van Enschede: 
Lonneker, Esmarke, Usselo, 
Twekkelo en Groot Driene. 
Onderweg zie je een flink aan-
tal markestenen en -palen.

NB: De ligging van Enschede 
aan de grens heeft waarschijn-
lijk ook geleid tot de plaats-
naam “Anescethe” die in 1119 
voor het eerst in een docu-
ment voorkomt. De naam zou 
uitgelegd moeten worden als 
“aan de scheiding”. 

Foto: Frans van Triest

Profiel: Dragonheart

Dragonheart is een re-enactment 
stichting, gespecialiseerd in de 
Middeleeuwen en de Vikingen. 
Re-enactment, ofwel belevenis, 
betekent het naspelen of uitbeel-
den van historische gebeurte-
nissen in bijpassend kostuum. 
Tevens geeft Dragonheart ui-
lendemonstraties, ze heeft mo-
menteel meer dan 20 uilen on-
der haar vleugels. De uilen zijn 
genoemd naar personages uit de 
boeken van “Lord of the Rings” 
van J.R.R. Tolkien. Dragonheart 

is gevestigd op Erve ‘t Stroink, 
een middeleeuws erf uit 1776. De 
boerderij staat op de lijst van mo-
numentenzorg en is in beheer van 
de gemeente Enschede. De boer-
derij staat tevens bekend als een 
van de meest bijzondere trouwlo-
caties van Twente. Dragonheart 
organiseert zes keer per jaar bij-
eenkomsten, vijf “Middeleeuwse 
weekenden” en een kerstmarkt.

Lees verder op Profielpagina 5...

Martin Kuyer met Laplanduil Balin
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Gemeente
Servicecentrum Zuid 
Wesselerbrinklaan 102
7544 JZ Enschede 
Algemeen, klachten en  
Verkeersspreekuur. 
Tel: 14 053 

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

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

Alifa Jongerenwerker
Mario Delogu 
Tel: 0653347026

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

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

P. Slinkman
Geessinkbrink 9
Tel: 053 4764060

M. Comsa
Ramelebrink 7
Tel: 053 4771545

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

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

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

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

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

Tandartsenpraktijk  
Wesselerbrink
Wesselernering 60-10
Tel: 053-4769140

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

Apotheken
Apotheek Broekheurne 
Wesselernering 1-B 
Tel: 053 4770025

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

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

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

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

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

Thuiszorg Livio
tel. 0900-9200

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

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

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

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

Dierenartsen Frowijn en  
Vermeulen Enschede
Zunabrink 202 
Tel: 053 4780520

Wijkraad

Openbare  
vergadering 
Wijkraad 2016
1 december De Magneet

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

TALENTEN GEVRAAGD
WERKGROEPEN WIJKBUDGET

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

• wijkgericht kunnen denken;

• goed kunnen samen werken; 

• beschikken over een goede  schriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheid;

• een boodschap duidelijk kunnen overbrengen;

• een boodschap duidelijk kunnen overbrengen;

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

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

TWENRENO
TRAPRENOVATIE

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

Geef de 
wijk raad
Naast openbare wijkbijeenkom-
sten heeft de wijkraad diverse 
inloopdagen gepland voor haar 
wijkbewoners, onder het motto 
“Geef de wijk raad”. Heeft u iets 
in te brengen, wilt u wat kwijt of 
heeft u verbeterpunten voor de 
wijkraad of uw wijk?

We horen graag uw mening. De 
wijkraad weet niet altijd wat er 
speelt en wil zich meer openstel-
len voor haar wijkbewoners.

Diverse wijkraadleden staan u 
graag te woord. U bent van har-
te uitgenodigd op de volgende 
dagen:

Maandag 17 oktober. 
Maandag 7 november: ‘s avonds 
hulp aanvragen kerstbomen.
Maandag 19 december

Tijden: 14:00-15:00 uur en 
19:00-20:00 uur. 
Locatie: Hertmebrink 1,  
7544 DC Enschede 

Reactie aan:  
secretaris@wesselerbrink.com

Graag tot snel!
Wijkraad Wesselerbrink

Kerstbomen
Wanneer u via de wijkbudgetten 
kerstbomen wilt aanvragen, is 
het wenselijk dit uiterlijk 17 no-
vember te doen. 

In verband met behandeling van 
de aanvraag en uitbetaling ben je 
zo 3 weken verder om tot daad-
werkelijke uitvoering te komen. 
De wijkraad en werkgroepen 
zijn voorstander van duurzaam-
heid, dus waar het kan vragen 
wij u een permanente kerst-
boom te plaatsen. Wilt u de plek 
daarvoor overleggen met Tonnie 
Loevering. 

Het maximale bedrag voor aan-
vraag van een permanente kerst-
boom is € 50,00. Voor andere 
kerstbomen maximaal € 25,00 
per boom. 

Het aanvragen van kerstbo-
men gaat dit jaar dus niet via 
de wijkraad, maar moet u doen 
door middel van een aanvraag 
via het wijkbudget. 

ADRESSENLIJST
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Wijkmarkt Nutterbrink

10 september was een zeer ge-
slaagde, zonovergoten dag waar-
op wij de 1e editie van wijkmarkt 
Nutterbrink hebben gehouden. 
Het was gezellig druk en er werd 
veel verkocht en gekocht.

Er was een springkussen en 
trampoline voor de kids en er 
werd ook nog geschminkt. 

De Dynamic Dancers hebben 2x 
een optreden gegeven en het pu-
bliek deed spontaan mee!

Voor de versnaperingen was 
er een kraam met overheerlij-
ke loempias en pasteitjes, een 
volwaardige patatkraam en de 
ijscoboer kwam ook nog even 
langs. Alles was tevens versierd 
en werd muzikaal ondersteund.

De wijkmarkt is mogelijk ge-
maakt door de bewoners van de 
Nutterbrink en Werkgroep Wes-
selerbrink-Het Lang.

We gaan dit volgend jaar abso-
luut weer organiseren!!!

Viva Polböske

De Viva bij Speeltuin Polböske 
was weer ontzettend geslaagd. 
Al werd de leiding onmeunig 
door de kinderen geplaagd.  
Het weer was geweldig ,er werd 
dus met water gespeeld.  
Tegen de dorst was er ranja en 
werd er fruit uitgedeeld.  
Lekker nat kon je worden van de 
waterglijbaan.  
Ook konden ze van de storm-
baan afgaan.  
Een springkussen was er, en 
ringsteken te paard.  
Dat was lastig mikken want het 
had best een vaart.  
Op woensdag reden de treintjes 
over het spoor.  
Ze gingen met de kinderen het 
Wesselerbrinkpark door.  
Creatief was zoals gewoonlijk 
ook weer aanwezig.  
Als je wou kon je met glasgrave-
ren of houtbranden bezig.  
Ook kon je portemonneetjes ma-

ken van lege melkpakken.  
Of tekenen, kleuren, knippen, 
vouwen en plakken.  
Binnen werd er door de kinderen 
op de damborden gespeeld.  
Jan heeft met plezier zijn kennis 
daarover met iedereen gedeeld. 
Op vrijdag was de playbackshow, 
voor het eerst dit keer.  
Het was heel gezellig, komen 
jullie volgend jaar weer?

Speeltuin ‘t Polböske.

In Zuid
Rommelmarkt ’t Polböske

De markt was gezellig, er was veel vertier.
De kinderen op het springkussen hadden plezier.
De meeste mensen sprongen een gat in de lucht.
Maar sommigen slaakten een vloek of een zucht.
Dan hadden ze toch wat minder verkocht.
De markt was over het algemeen goed bezocht.
Tevens was een open dag bij onze buren.
Iedereen ging toen bij beide even gluren.
De treintjes van de M.V.T reden over het spoor. 
Kwamen langs de speeltuin en reden het park door.

Er was nog schminken, grabbelen, drinken en een 
frikandel.
Kortom de kinderen die vermaakten zich wel.
Voor de volwassenen was er ook genoeg te beleven.
Bijvoorbeeld onderhandelen en dan geld uitgeven.
Of op het terrasje zitten met fris en een snack.
Er was genoeg om uit te kiezen voor de lekkere trek.
De zon die werkte die dag ook fijn mee.
Dus iedereen was na afloop heel tevree.

Speeltuin ’t Polböske.

Etentje 
Wesselernering

Het jaarlijkse etentje voor de be-
woners van de Wesselernering 47 
en 49 heeft nu ook weer plaatsge-
had in onze appartemententuin 
en wel op vrijdag 19 augustus. 

Gezien het feit dat onze bewo-
ners allemaal boven de 70 jaar 
zijn en niet meer zulke forse 
eters, hadden wij besloten nu 
eens geen barbecue te houden 
maar een Chinees-Indische rijst-
tafel te presenteren.

Nou, dat was een schot in de 
roos! Wat hebben ze gesmuld 
en gesmikkeld! Het bijzondere 
was dat de weergoden ons goed 
gezind waren (en dat in Neder-
land) en daardoor de feeststem-
ming extra verhoogde met een 
temperatuur van 27 graden. 

Deze geweldige middag is mede 
mogelijk gemaakt door Werk-
groep Wesselerbrink-Het Lang.

Barbecue 
Vlierstede
Op zaterdag 3 september hebben 
de bewoners van de Vlierstede 
weer kunnen genieten van een 
heerlijke barbecue. 

Geheel verzorgd door Slagerij 
Sanders hebben we kunnen ge-
nieten van het heerlijke vlees en 
de salades. Met een drankje er-
bij werd het weer gezellig in het 
speeltuingebouw Tuindorp.

Deze avond werd mogelijk ge-
maakt dankzij een bijdrage 
van de Werkgroep Wesseler-
brink-Het Lang, waarvoor onze 
hartelijk dank!
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Wijkagenda

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

Smiley
Wesselerbrinklaan 150 
tel. 0613713785

Maandag t/m donderdag van 14.00 – 16.30 uur
Elke dinsdag en donderdag hebbben wij een springkussen! 
Bij slecht weer zijn er binnen natuurlijk leuke dingen te doen!
Daarnaast is Smiley beschikbaar voor het uitlenen van sport- en 
spelmateriaal of het uitvoeren van spelletjes tijdens activiteiten

Creatief is op woensdagmiddag van 14:30 uur tot 16:00 
uur voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gratis entree. 
Voor alle kinderen een beker ranja.

19 oktober: Herfstvakantie geen creatief
26 oktober: Bingo
28 oktober: (vrijdag) Halloween 18.00 uur – 20.30 uur
2 november: Mozaïeken
9 november: Mozaïeken
16 november: Sinterklaasknutselen
23 november: Bingo
30 november: Sinterklaasmiddag
7 december: Sneeuwbollen en sneeuwpoppen maken
14 december: Kerstbakjes maken
21 december: Kerstbingo

Speeltuin
Tuindorp
Wesselerbrink
Vlierstraat 65
7544GG Enschede
053-4762523

woensdag 19 oktober creatiefmiddag van 14.30 – 16.00 uur 
donderdag 20 oktober Dynamic Dancers (verschillende dansstijlen) van 15.45 - 15.45 uur, 
woensdag 26 oktober kinderbingo van 14.30 – 16.00 uur
vrijdag 28 oktober Halloweendisco van 18.00 – 20.30 uur

Woensdag 2 november creatiefmiddag van 14.30 - 16.00 uur
donderdag 3 november Dynamic Dancers (verschillende dansstijlen) van 15.45 - 15.45 uur
woensdag 9 november creatiefmiddag van 14.30 – 16.00 uur
donderdag 10 november Dynamic Dancers (verschillende dansstijlen) van 15.45 - 15.45 uur
woensdag 16 november creatiefmiddag van 14.30 – 16.00 uur
donderdag 17 november Dynamic Dancers (verschillende dansstijlen) van 15.45 - 15.45 uur
woensdag 23 november kinderbingo van 14.30 – 16.00 uur, leeftijd: 4 - 12 jaar
donderdag 24 november Dynamic Dancers (verschillende dansstijlen) van 15.45 - 15.45 uur
woensdag 30 november Sinterklaasmiddag (opgave verplicht!) van 14.00 – 16.00 uur

donderdag 1 december Dynamic Dancers (verschillende dansstijlen) van 15.45 - 15.45 uur
woensdag 7 december creatiefmiddag van 14.30 – 16.00 uur
donderdag 8 december Dynamic Dancers (verschillende dansstijlen) van 15.45 - 15.45 uur
woensdag 14 december creatiefmiddag van 14.30 – 16.00 uur
vrijdag 17 december Kerstgala (opgave verplicht!) van 18.00 – 20.30 uur

Speciale activiteiten:
19 oktober: vrij spelen
26 oktober: Halloween met griezels 
02 november: Oberrace met flessen
09 november: 4 op een rij toernooi
16 november: Wedstrijd bal hooghouden
23 november: Skelterwedstrijd
30 november: Hardloopwedstrijd
07 december: Sinterklaasbingo
14 december: Lepelloop estafette
21 december: Knutselen, schilderij maken

Winkel 
centrum 
Zuid
23 oktober, 12.00 – 17.00 uur: 
Proeven in Zuid

26 november, 11.00 – 15.00 uur: 
Sinterklaas in Zuid

27 november, 12.00 – 17.00 uur: 
Pietenfestijn

18 december, 12.00 – 17.00 uur: 
Kerstmarkt

22 december, 12.00 – 16.00 uur: 
Kerst Giant Snowglobe

Kinder-
boerderij 
de  
Wesseler
Wesselerweg 15a 7544 RP.
Telefoon: 053-4770723.

11 november: St. Maarten
11 december: Kerstmarkt

Wijkcentrum De Magneet
Hertmebrink 1
7544 DC Enschede
tel. 053-4768044
Verhuur voor cursussen, bij-
eenkomsten en activiteiten. En 
ook verhuur kantoorruimten. 
Kom gerust binnen voor infor-
matie en een kopje koffie.

Wekelijkse activiteiten:
Maandag 
10.00 – 16.00 uur
Cursus Makelaars IPD
13.00 - 16.00 uur
Gym voor ouderen Livio 
16.00 - 19.00 uur
Huiswerkbegeleiding

Dinsdag
09.30 - 11.30 uur
Ontmoetingsgroep Alifa
13.00 - 16.00 uur
Ouderensoos ANBO
16.00 - 19.00 uur
Huiswerkbegeleiding

19.00 - 20.00 uur
Jazzballet 
20.00 - 21.00 uur
Thai Chi 

Woensdag
14.00 - 16.00 uur
Ontmoetingsgroep Alifa
14.00 - 16.00
Kidsclub Alifa
14.00 - 16.00 uur
Tienersoos Alifa
14.00 - 15.30 uur
Hobbyclub Sonja
16.00 - 19.00 uur
Huiswerkbegeleiding

Donderdag
09.30 - 10.30 uur
Werelddansen
14.00 - 16.30 uur
55+ dansen
16.15 - 19.15 uur
Huiswerkbegeleiding

19.45 - 21.00 uur
Wetswinkel

Zondag
19.45 – 22.00 uur
Bingo

Maandelijkse activiteiten:
MS stichting 
jongeren en ouderen 1x per 
maand op donderdag 15.00 – 
17.00 uur
jongeren 1x per maand op zater-
dag 13.00 – 15.00 uur
ouderen 1x per maand op zater-
dag 15.00 – 17.00 uur

Rijbewijskeuring 1e maandag 
van de maand 14.30 – 17.00 uur
tel. afspraak 036-7200911

Angst-, dwang- en fobiestich-
ting 4e woensdag van de maand 
19.30 – 22.00 uur



Brinkpraat Zomer 2016 Pagina 5

Vervolg voorpagina Dragonheart

Ik spreek met Martin Kuyer en 
zijn levenspartner Orpa de Best. 
Het gesprek vindt plaats in de 
“Groene Kamer”, een  authentiek 
voorhuis met groene tegeltjes 
en een ouderwetse vuurplaats. 
Hond Sam, die sinds kort bin-
nen de ridderlijke gelederen valt, 
geeft een onstuimig welkom zo-
als het een Deense Dog betaamt. 

Het begin
Er staat een middeleeuws luik 
prominent op de schouw. “Ja, 
daar begon het mee, in Almelo, 
16 jaar geleden”, vertelt Martin, 
“de aanschaf van dat antieke 
luik. En dan moet de rest van het 
huis ook mee, he”. Door de ja-
ren heen werden er steeds meer 
middeleeuwse decoraties en re-
plica’s verzameld. Martins broer 
vond het zo uniek dat hij er spe-
ciaal een website voor bouwde. 
“Er reageerden veel mensen op 
die kwamen kijken en vroegen 
of de spullen te koop waren. 
Het is eigenlijk een uit de hand 
gelopen hobby, we organiseer-
den steeds vaker koopavonden”. 
Martin is van beroep vrachtwa-
genchauffeur, maar ontkwam er 
eigenlijk niet meer aan: ze ver-
huisden naar een grotere woning 
waarbij de garage compleet werd 
verbouwd voor de verkoop van 
middeleeuwse ridder-artikelen. 
Een paar jaar later mocht Martin 
voor zijn verjaardag een dag mee 
op pad met een valkenier bij wie 
hij daarna in training ging. En 
zo kwam de eerste uil, Gollum, 
zijn leven invliegen. Er kwamen 
steeds meer aanvragen voor rid-
der- en uilenshows, uitbreiding 
was opnieuw onontbeerlijk, het 
liefst in een middeleeuws pand 
met genoeg ruimte, ook voor de 
uilen.

Uitbreiding en middeleeuws 
genootschap
Negen jaar geleden kwamen 
ze per toeval bij Erve ‘t Stroink 
terecht, de gemeente Enschede 
zocht nog uitbaters voor deze 
bijzondere locatie. “Het was in 
4 maanden gerealiseerd, zo snel 
ging het. De eerste paar maan-
den lagen we onder een lekkend 
dak met alleen een matras op 
de vloer, we zaten midden in de 
renovaties”, lacht Martin. Maar 
uiteindelijk kwam alles goed, 
Stichting Middeleeuws Genoot-
schap Dragonheart was een feit: 
het oude deel van de boerderij 
doet nu dienst als de Ridder-
winkel, van houten eetkommen 
tot complete ridderuitrustin-
gen, voor elk wat wils. De win-
kel wordt binnenkort uitgebreid 
naar de “Groene Kamer”, de ver-

bouwing zal eind dit jaar plaats 
gaan vinden. Er komt een spe-
ciale ruimte voor de schoenen, 
laarzen en dierenhuiden, maar 
ook opgezette/geprepareerde 
dieren. Laat u verrassen door de 
diversiteit, de grootste ridder-
winkel van Europa wordt nog 
groter.

De middeleeuwse re-enactment 
vereniging telt momenteel 18 le-
den, die zetten zich in om oude, 
middeleeuwse ambachten te 
laten herleven waaronder sme-
den, zwaardvechten, hout- en 
steenbewerking. Het delen van 
kennis en praktijkervaring staat 
centraal, er is veel bekend over 
hoe men in de Middelleeuwen 
kleding, meubels en wapens 
maakte. Op basis van deze ken-
nis probeert en werkt Dragon-
heart dit uit. Tijdens de middel-
eeuwse weekenden zijn er vaak 
ook andere re-enactment groe-
pen uit Duitsland en België aan-
wezig. Meer informatie over het 
genootschap of lidmaatschap 
vindt u op: mgdragonheart.nl

Alles over uilen
Tegenwoordig hebben ze 24 ui-
len waarmee ze van maart tot 
oktober elke woensdagmiddag 
shows weggeven op hun erf. 
Vooral voor kinderen is dit een 
leuke tijd en zeer educatief. Ik 
kan me zo voorstellen dat, na 
alle Harry Potter films, er meer 
uilen worden aangeschaft als 
huisdier. Martin kijkt bezorgd: 
“Uilen zijn geen huisdieren, 
we proberen bezoekers te leren 
dat het geen knuffeldieren zijn, 
maar wilde roofvogels. De klau-
wen van een uil zijn zeer scherp 
en als ze eenmaal vastgrijpen 
kunnen ze niet zomaar loslaten”. 
Martin laat een klein “onge-
lukje” zien: 4 keurige gaatjes in 
beide handen tot op het bot. “Ik 

kwam in zijn kooi om te voeren, 
uit enthousiasme greep hij mijn 
handen. We kregen zijn klauwen 
maar met moeite los. Je wilt niet 
dat dit een kind overkomt”. 

Ondanks dat de uilen Martin en 
Orpa zien als “familie” en trai-
ners, moeten ze nog steeds erg 
voorzichtig en oplettend zijn bij 
het hanteren van de vogels.

De uilen worden met de hand 
grootgebracht, hun training start 
als ze twee weken oud zijn. Een 
lange en intensieve training, ze-
ven dagen per week. Ze worden 
ingezet tijdens communies, bij 
bruiloften voor het aanvliegen 
van ringen en zelfs bij uitvaart-
diensten. Uilen zijn erg stress-

gevoelig, bij teveel stress kan 
de dood er op volgen. Voer en 
medicatie wordt ook precies af-
gemeten, het zijn zeer kwetsbare 
dieren. Ze halen het voedsel bij 
betrouwbare leveranciers, want 
ook wat voedsel betreft, zoals 
muizen, ratten en eendagskui-
kens moet je wel zeker zijn dat 
er geen landbouwgif in zit. De 
voedseldieren worden speciaal 
gekweekt. 

Landbouwgif is nog altijd één 
van de doodsoorzaken voor de 

wilde uilen. Maar ook het dood-
vliegen in het verkeer!

Immaterieel erfgoed & samen-
leving
Tot voor kort werd Dragon-
heart ondersteund middels sub-
sidies, daarmee konden ze o.a. 
de woensdagmiddagen gratis 
toegankelijk maken voor be-
zoekers, maar vooral kinderen. 
Helaas is Dragonheart nu ge-
noodzaakt om 3 euro entree te 
vragen. Martin merkt op dat er 
erg veel gezinnen zijn die het 
niet kunnen betalen in Ensche-
de Zuid om een prachtige leer-
zame en interactieve show bij te 
wonen. “Het is erg jammer, we 
zien bepaalde mensen en kinde-
ren niet meer terug, omdat ze er 

simpelweg het geld er niet voor 
hebben. We willen zo graag een 
leuke, educatieve middag bezor-
gen, vooral ook voor kinderen 
uit arme gezinnen. Je zag elke 
week wel bekende gezichtjes te-
rug, soms werd ik zelfs gecorri-
geerd: “Nee Martin, dat is die en 
die uil en die is 2 jaar oud!”.

Sommige kinderen gingen zelfs 
flessen inzamelen en collecteren 
voor de uilen. “We kregen boze 
telefoontjes, hoe we kinderen dit 
konden laten doen”, vertelt Orpa, 

“zonder vergunning mag je niet 
collecteren, maar dit deden de 
kinderen helemaal op eigen ini-
tiatief. We moesten ze vertellen 
dat ze dat nooit meer mochten 
doen. Dat ging me aan het hart, 
maar dat enthousiasme… dat is 
toch prachtig?” 

Martin en Orpa wisselen een 
blik uit en beiden glunderen van 
plezier. Ze dragen hun jonge en 
oude publiek een warm hart toe 
en delen beiden de passie voor 
hun beroep. Dragonheart staat 
overduidelijk midden in de sa-
menleving, waarbij ze cultureel 
erfgoed en educatie uitdraagt.

“Voor die kinderen, daar 
doen we het voor, voor de 
wijk en haar bewoners. 
Dat hopen we voort te kun-
nen zetten”.

Dragonheart kan alle steun 
goed gebruiken. Er is daarom 
de mogelijkheid om een uil te 
adopteren of een vaste dona-
teur te worden. Ook geven ze 
diverse workshops voor orga-
nisaties, scholen en particulie-
ren, waaronder zwaardvechten, 
boogschieten, of een Keltische 
wandeling met uilen, een pri-
véwandeling of vliegen met de 
uilen. Voor meer informatie 
kunt u terecht op dragonheart.
nl. Daar vindt u ook de Ridder-
winkel terug en alle uilen met 
elk hun eigen verhaal.

Het volgende Middeleeuws 
weekend vindt plaats op 22 en 
23 oktober. En vergeet vooral 
niet  de Apartste Kerstmarkt van 
Enschede op zondag 11 decem-
ber!

Informatie: www.dragonheart.nl 
Stroinksweg 90, 7542 PJ Ensche-
de. Tel: 053 4782005

Profiel

Echte riddergevechten bij Dragonheart

Orpa de Best tijdens een uilendemnonstratie



Kom kijken in het BOS

Zelfmaakrecept
Kook de eieren hard, spoel ze af onder koud stromend 
water en pel ze. Snijd van elk ei een klein stukje van de 
onderkant en van de bovenkant. Halveer alle tomaten, en 
verwijder de binnenkant. Dep de binnen- en buitenkant 
helemaal droog.  Zet alle eieren rechtop op een schaal-
tje waar je wat slablaadjes op hebt gelegd en leg op de 
bovenkant van elk ei het tomatenkapje. Maak met behulp 
van een tube mayonaise stippen op het tomatenkapje.

Sommige zwammen maken paddenstoelen aan 
de buitenste rand van hun zwamvlok. Hierdoor 
ontstaat er elk jaar een grotere cirkel met pad-
destoelen. In de tijd van “er was eens lang lang 
geleden” dachten de mensen dat de duivel daar 
met heksen had gedanst. Daarom heet zo’n cirkel 
een heksenkring.

Als het regent
Wist je dat je kastanjes, eikels en 
beukennootjes  kunt gebruiken om 
allerlei dieren te maken. Het enige 
wat je verder nog nodig hebt zijn 
houten prikkers.

Beestenboel
Weet jij welke dieren er allemaal in het 
bos wonen? Dat zijn er veel meer dan je 
denkt. De meeste van die dieren zijn heel 
goed in verstoppertje spelen, die je zie je 
alleen als je heel goed kijkt.

Eekhoorns vinden het leuk 
om met takjes en eikels te 
gooien. Ze Lusten GEEN 
Eekhoorntjesbrood. (dat is 
een soort paddenstoel)

Vossen zijn felle roofdieren. Ze 
houden jouw goed in de gaten. 
Je moet best wel geluk hebben 
om er een te spotten.

Een groep herten bekijk je het 
beste van veraf en met tegen-
wind zodat ze jou niet ruiken.
Er zijn voederplaatsen in het 
bos waar ze graag langs komen.

Egels verstoppen zich graag 
onder bladeren. Aaien mag 
best hoor, als je pleisters bij 
je hebt. (niet doen dus!)

Onder een uilennest kun je 
braakballen vinden. Als je die 
uit elkaar haalt vind je soms 
hele muizenskeletten.  
Meer over uilen lees je in het 
artikel over Dragonheart.

Als je in het bos een groot 
hol tegen komt, kan dat zo 
maar een dassenburcht zijn.



Paddenstoelen
De herfst is hèt seizoen bij uitstek om 
paddenstoelen te bewonderen. Ze komen 
voor in alle kleuren, geuren en vormen.

Kom kijken in het BOS

Zelfmaakrecept
Kook de eieren hard, spoel ze af onder koud stromend 
water en pel ze. Snijd van elk ei een klein stukje van de 
onderkant en van de bovenkant. Halveer alle tomaten, en 
verwijder de binnenkant. Dep de binnen- en buitenkant 
helemaal droog.  Zet alle eieren rechtop op een schaal-
tje waar je wat slablaadjes op hebt gelegd en leg op de 
bovenkant van elk ei het tomatenkapje. Maak met behulp 
van een tube mayonaise stippen op het tomatenkapje.

Sommige zwammen maken paddenstoelen aan 
de buitenste rand van hun zwamvlok. Hierdoor 
ontstaat er elk jaar een grotere cirkel met pad-
destoelen. In de tijd van “er was eens lang lang 
geleden” dachten de mensen dat de duivel daar 
met heksen had gedanst. Daarom heet zo’n cirkel 
een heksenkring.

Paddenstoelen groeien normaal gesproken als een massa van witte 
schimmeldraden (de zwamvlok) onder de grond. Als het kouder en 
vochtiger wordt, vormen ze paddenstoelen, waarin de zwam sporen 
maakt. Uit de sporen groeien weer nieuwe schimmeldraden.

Veel paddenstoelen kun je eten, maar sommige smaken erg 
vies of zijn zelfs erg giftig. 
Mensen hebben er vroeger zoveel van geplukt en opgegeten 
dat er nu te weinig van over zijn. Paddenstoelen plukken in 
het bos is daarom niet toegestaan. Er naar kijken en foto’s 
maken mag natuurlijk wel!

Vossen zijn felle roofdieren. Ze 
houden jouw goed in de gaten. 
Je moet best wel geluk hebben 
om er een te spotten.
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Op volle toeren

De vakantie zit er weer op. Ik 
hoop dat u ervan hebt genoten. 
Ik in ieder geval wel. De accu is 
weer opgeladen. Het is een mooi 
moment om even terug te kijken 
op de achterliggende periode. 

Er waren veel mooie momenten 
thuis en op het werk. Maar het 
was ook een periode waarin we 
met het college en de gemeen-
teraad veel beslissingen hebben 
genomen. Beslissingen die veel 
inwoners van Enschede raken. 
Het was een bewogen periode, 
maar een ding weet ik zeker … 
ik had het niet willen missen. Op 
zulke momenten besef je extra 
wat een voorrecht het is om wet-
houder in Enschede en van het 
stadsdeel Zuid te mogen zijn. 

Inmiddels is het ‘gewone le-
ven’ alweer volop aan de gang. 
De agenda is weer gevuld met 
vergaderingen, besprekingen, 
overleggen   en officiële bijeen-
komsten. Ook in Zuid draait het 
weer op volle toeren.

Eind augustus mocht ik in 
Stroinkslanden samen met de 
kinderen van basisscholen De 
Regenboog en Het Stroink het 
nieuwe educatieve Yalp Memo 
speeltoestel openen. Enschede 
is de tweede stad in Nederland 
waar dit toestel in deze uitvoe-

ring staat! Dus daar zijn we best 
een beetje trots op. Ook is de 
webwinkel www.koopinzuid.nl 
geopend. De webwinkel is een 
mooie aanwinst voor de bewo-
ners in Zuid. Ik hoop dat u daar 
al veel profijt van hebt gehad. 

En verder heb ik nog gedate met 
uw buren. Tijdens de Buren(d)
eetdagen heb ik nader kennis 
mogen maken met uw buurtge-
noten. Onder het genot van ver-
schillende multiculturele hapjes 
en drankjes hebben we samen 
gesproken over het samenleven 
in Enschede en wat er voor no-
dig is om mee te doen en je thuis 
te voelen in de buurt. Deze bij-
eenkomsten gaven me veel in-
spiratie.

Mocht u ook inspiratie hebben 
en wilt u uw plannen of ideeën 
met mij   bespreken, dan kunt u 
me komen opzoeken tijdens het 
spreekuur. Elke eerste woensdag 
van de maand in het   wijkser-
vicecentrum Zuid.  Neem van te 
voren wel even contact op met 
het secretariaat van het stads-
deel Zuid via telefoonnummer 
053 4818520.

Tot gauw!
Jurgen van Houdt

Gemeente

Wethouder Jurgen van Houdt

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

Even voorstellen
Mijn naam is Rob Eitink. Ik ben 
namens wooncorporatie Ons 
Huis wijkbeheerder in uw wijk. Ik 
houd toezicht, let op de leefbaar-
heid, bewaak uw woonplezier en 
zorg ervoor dat u in een schone, 
hele en veilige leefomgeving kunt 
wonen.

Dagelijks maak ik mijn ronde 
door mijn wijken en ik ben dus 
ook dagelijks in uw wijk te vin-
den. Schiet me gerust eens aan 
als u vragen heeft over de woon-
omgeving, overlast van buren 

ervaart of algemene vragen over 
Ons Huis heeft. 

Ik onderhoud ook contacten 
met de gemeente, wijkagent, 
bewonerscommissie en andere 
instanties. Zo probeer ik samen 
met u de wijk leefbaar, veilig en 
schoon te houden.

Met vriendelijke groet, 
Rob Eitink

Rob Eitink

Lezers over de verkeerslichten

Betreft de reactie van lezers op 
de ingezonden brief van Richard 
met betrekking tot het verdwij-
nen van de verkeerslichten op 
de kruising Vierstraat-Wesseler-
brinklaan-Broekheurnerrond-
weg.

Reactie 1
Ik ben het volledig met hem eens. 
Het verdwijnen leidt onherroe-
pelijk tot slachtoffers; het is een 
goede poging om het aantal ver-
keersslachtoffers in Enschede te 
vergroten door bestuurders die 
het niet zo nauw nemen met de 
veiligheid van medeweggebrui-
kers.

Zelf woon ik op 70 meter van de 
stoplichten aan de Van Veenlaan 
en maak steeds weer mee dat een 
motorrijder vanaf de stoplichten 
voor mijn huis al een snelheid 
heeft bereikt van 70 a 80 km/u. 
Bij de oversteek voor fietsers en 
voetgangers vanaf de Hulststraat 
zijn hierdoor al vaker problemen 
ontstaan. Vaak ging het maar net 
goed en kon nog maar net een 
handgemeen worden voorko-
men. Ook auto’s racen erop los 
en niet alleen in de stille uren.

Regelmatig rijden auto’s, moto-
ren en al dan niet opgevoerde 
bromfietsen door rood.  Ook 

rijden er vaak erg grote, lange 
vrachtauto’s vanaf de Broek-
heurnerrondweg de Vlierstraat 
in, wijkvreemd verkeer en dat 
door een straat waaraan scho-
len en een speeltuin liggen. Dit 
verkeer moet eigenlijk via de 
Broekheurnerrondweg.

Mijn conclusie is dat het onver-
antwoordelijk is genoemde stop-
lichten te verwijderen.

Het zou de verantwoordelijke 
wegbeheerder sieren om maat-
regelen, welke dan ook, te ne-
men die bovengenoemde over-
tredingen tegengaan.

Reactie 2:
“Las het stuk van Richard in 
Brinkpraat jaargang 42. Ben het 
heel erg met hem eens! Het weg-
halen van de verkeerslichten kan 
op die kruising absoluut niet. Ik 
kijk vanuit mijn appartement op 
die kruising, en ik griezel soms 
van de situaties die daar plaats-
vinden. Wesselerbrinklaan is 
een complete racebaan! Vooral 
‘s nachts weet je soms niet wat 
je ziet en hoort! Ik voorzie hele 
nare dingen op die kruising, en 
snap eerlijk gezegd ook niet zo 
goed waarom men dat uitgere-
kend daar wil gaan doen!
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Paramaluna  
Spirituele avonden
Woensdag 25 november
Helderziende waarnemingen, 
Psychometrie op foto’s en voor-
werpen (ook van onze dierbare 
overledenen). Er mag per be-
zoeker 1 voorwerp/foto op tafel 
worden neergelegd.

Deze avond wordt verzorgd 
door Medium Peter Kopp. Hij 
beschikt over verschillende dis-
ciplines waardoor het een zeer 
verrassende spirituele avond be-
looft te worden.

Woensdag 18 januari
Een avond met als thema 
“Wat is uw kracht in 2017” 
Henk zal u iets vertellen over 
welke energieën u ter beschik-
king staan om 2017 voor u een 
positief jaar te maken. Hij werkt 
vanuit Pentalogie (getallenwijs-
kunde).

Elly zal daarna uw jaarkaart 
voor u berekenen en u iets ver-

tellen over wat uw kracht is in 
2017. Zij maakt gebruik van de 
Archetypen, kleuren en Tarot-
kaarten. Tevens zal zij kijken 
naar de eventuele uitdagingen 
welke u kunt tegenkomen. Een 
gewaarschuwd mens telt immers 
voor twee...

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”, Hertmebrink 1 
7544DC Enschede
Entree: vrije gift.

Voor meer informatie mail naar: 
Info@paramaluna.nl. 
Of kijk op mijn website:  
www.paramaluna.nl

Vraag? & Aanbod!
Vrijwilligers  
Burenhulpdienst
De burenhulpdienst is een onder-
deel van Alifa Welzijn Ouderen. 
Er zijn vrijwilligers actief om ou-
deren en mensen met een beper-
king een helpende hand te bieden 
met het halen van boodschappen, 
begeleiding, kleine klusjes in 
huis of een tuintje wat bijgehou-
den moet worden. 

Deze dienst richt zich voorna-
melijk op mensen met een smal-
le beurs die weinig of onvol-
doende hulp kunnen krijgen van 
kinderen of andere mensen om 
hen heen.

In Enschede Zuid wordt steeds 
meer een beroep gedaan op deze 
dienst, die natuurlijk alleen kan 

bestaan als er voldoende vrijwil-
ligers zijn.

Vandaag dat wij op zoek zijn 
naar personen, die ons kunnen 
helpen. Heeft u elke week een 
paar uur over, dan kunnen wij u 
zeer goed gebruiken.

Wil u meer weten over deze 
dienst, neem dan contact op met 
Alifa Welzijn Ouderen.

Telefonisch zijn wij bereikbaar 
op 053 4778865 (Theo Jongman) 
of 06 53205268 (Louise Vrielink, 
coördinator Zuid).

Mailen kan ook:  
t.jongman@alifa.nl

Noaberschap 053 helpt 
Sinterklaas en Kerstman
Noaberschap 053 is een vrijwilli-
gersgroep die zich inzet voor mi-
nima in de regio door bemiddeling 
van maaltijden, voedselpakketten 
en het uitdelen van noodpakket-
ten. Hun facebookgroep Noaber-
schap 053 draait op donateurs en 
leden. Een van de maandelijkse 
donateurs is Adana Grill, te vinden 
in Winkelcentrum Zuid. Middels 
een lotingssysteem kunnen leden 
maaltijden of pakketjes winnen en 
ophalen bij meerdere depots.

Sindskort is Noaberschap uit-
gebreid en kent ze maar liefst 5 
depots. Tevens hebben ze een 
veilingsite waar artikelen worden 
verkocht. De opbrengsten daar-
van worden weer gebruikt voor 
het samenstellen van voedsel-
pakketten.

Zoals elk jaar organiseert Noa-
berschap 053 diverse kinderuit-
tjes, feestjes, bijeenkomsten en 
vieringen. Dit seizoen staan ook 
Sinterklaas en de Kerstman weer 
centraal. 

Het beheer wil Sinterklaas en 
zijn pieten graag weer helpen, 
zodat Sinterklaas ook schoen ca-
deautjes en lekkernijen aan kan 
bieden voor kinderen die het 
nodig hebben.

Daarbij wordt ook de Kerstman 
niet vergeten, een aantal kerst-
pakketten zal via de facebook-
groep worden verloot. Voor die-
gene die het echt nodig hebben 
heeft de Kerstman een persoon-
lijke verrassing in petto.

Noaberschap kan alle steun ge-
bruiken om gezinnen in moei-
lijke perioden te helpen en om 
vooral blije gezichtjes tevoor-
schijn te toveren tijdens Sinter-
klaas en Kerst. 

Heeft u spullen over of wilt u 
doneren?
Meldt u dan aan op de facebook-
groep en stuur uw dichtstbijzijn-
de depothouder een persoonlijk 
bericht.

Noaberschap is tevens bereik-
baar per mail: 
s.snijders@ziggo.nl

Carla Van T Pad: Deppenbroek/
Mekkelholt/ t’Zeggelt

Marita Ohm: Losser/Overdin-
kel/Glanerbrug

Nick van Blanken: Twekkeler-
veld

Maureen van Ooijik-Bruintjes: 
Centrum/ Pathmos/Stadsveld

Stephan Snijders: Helmerhoek/
Wesselerbrink/Stroinkslanden

Coördinator: Roy van Ooijik 

Passe- 
partout  
breidt uit
Voor schilder- en tekenlessen 
kunt u, al sinds jaar en dag, 
terecht bij schildersclub Pas-
se-partout in het gebouw van 
speeltuin ‘t Polböske.

Onder deskundige begeleiding 
worden hier, op de maandag- 
en dinsdagochtend van 8.30 tot 
11.30 uur de prachtigste kunst-
werken gemaakt.

Sinds 1 september heeft Gert 
Derks dit uitgebreid met de don-
derdagochtend (zelfde tijden). 
Voor meer info zie onze site:  
scpassepartout.wordpress.com

Bingo 
Tuindorp
Elke 1ste vrijdag van de maand 
BINGO met GRANDIOZE PRIJ-
ZEN 

Zaal open: 19:00 uur
Aanvang: 19:45 uur
Kaarten: 2,50 per stuk
Briefjes: 2,00 per briefje
Eerste kopje koffie/thee gratis!
Diverse snacks aanwezig.

Waar: Speeltuin Tuindorp  
Wesselerbrink
Adres: Vlierstraat 65, 7544 GG 
Enschede
Telefoon: 053-476 25 23

Gratis af te halen beukennootjes... 

In Zuid
Bloembak 
Wooldebrink

Ook dit jaar is de bloembak weer 
tot stand gekomen met medewer-
king uit de wijkbudget 2016.

We hebben de bak met plezier 
weer opgemaakt en hij staat er 
weer mooi en bloeiend bij. Dit 
siert weer echt de wijk, het is 
weer groei en bloei op de Wool-
debrink! Het is elke keer weer 
een lust om naar te kijken en 
te verzorgen. Je rijdt vrolijk en 
fleurig de brink op.

Met vriendelijke groet,
Gerrit Holtkamp

Bentelobrink: Oproep
Diverse bewoners van de Ben-
telobrink hebben hun onge-
noegen geuit over de stand van 
zaken in hun wijk. de redactie 
sprak onlangs met een aan-
tal van hen, tezamen met op-
bouwwerker Bertus Siemerink.  

Bent u een bewoner van 
de Bentelobrink en wilt u 

uw mening graag kwijt of 
heeft u ideeën voor uw wijk? 
Neem dan contact op met de  
redactie@wesselerbrink.com.

Er is ook een Facebooksite aan-
wezig, opgericht door en voor be-
woners: Bentelobrink enschede. 
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0900-9200
www.livio.nl

Vraag thuiszorg aan

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

In Zuid
Burendag Stokkumbrink

Ook dit jaar hebben wij op 24 sep-
tember weer mee gedaan aan de 
landelijke burendag. Ons thema 
dit jaar was hobby’s en talenten 
delen. 

OVC de Tukkers was aanwezig 
met enkele oude bromfietsen en 
er werd samen met wat buurtge-
noten een rondje gereden over 
de brink. De kinderen waren 
druk met knutselen in de tent 
waarbij de groteren de kleintjes 
hielpen. 

Voor de kinderen was er ook een 
suikerspin en een springkussen 
en we hebben allemaal genoten 
van de barbecue. 

We kijken terug op een geslaag-
de dag die mede mogelijk is ge-
maakt door een bijdrage uit de 
wijkbudgetten Oosterveld

Gezelligheid aan de Stokkumbrink

And the  
winner 
is...

Gerben de Jong heeft zaterdag 
1 oktober de Jan Schaeferprijs 
gewonnen, een jaarlijkse onder-
scheiding van de PvdA voor men-
sen die de handen uit de mouwen 
hebben gestoken voor de stad, 
waardoor het leefklimaat zicht- 
of tastbaar is verbeterd.

De Jong is secretaris bij De Brink 
en Bewonerscommissie Bij-
vank-Noord. Hij liet zeven an-
dere genomineerde Enschedeërs 
achter zich. Met alle kandidaten 
zijn interviews gehouden, die 
daarna in een rapport aan een 
onafhankelijke jury zijn voorge-
legd. De Jong kreeg de prijs tij-
dens een feestelijke bijeenkomst 
in buurthuis ‘t Nije Terphoes 
uitgereikt uit handen van Sharon 
Dijksma, staatssecretaris van In-
frastructuur en Milieu.

Wij feliciteren onze wijkgenoot 
van harte met deze onderschei-
ding.

Handbikegroep Twente 
weer succesvol

De sponsortocht van dit jaar is weer een groot succes geworden. De 
Handbikegroep Twente heeft tot nu toe al ruim € 8.000 binnengehaald 
voor de stichting Twentewens Ambulance. Eind oktober wordt het eind-
bedrag bekendgemaakt.

Wij van de Brinkpraat feliciteren deze kanjers met hun geweldige pres-
tatie.

WIJKRAAD WESSELERBRINK
OP ZOEK NAAR TALENT 

 
De wijkraad Wesselerbrink is op zoek naar bewoners die 

zitting willen nemen als lid in de wijkraad. 
 

Van de toekomstig wijkraadleden verwachten wij dat zij: 
- wijkgericht kunnen denken; 
- goed kunnen samenwerken; 

- een boodschap duidelijk kunnen overbrengen. 
 

U gaat deel uitmaken van een enthousiast en hardwerkend 
team met hart voor de wijk Wesselerbrink.Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met opbouwwerker Bertus 
Siemerink van Alifa, tel. 06-13578258, 

mail: b.siemerink@alifa.nl.
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Advertentie pagina

Wilt u ook adver-
teren?

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

	  

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

DSR	  food	  Enschede	  
Berninkholthoek	  9	  
M:	  06-‐52112205	  

	  

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

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

twitter.com/
fietscityfclz            

facebook.com/
fietscitylandewezuid

Volg ons online!

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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NIET  
VERGETEN: 

30 oktober  
begint de wintertijd!!

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 dec. 2016, Hertmebrink 1, 7544DC Enschede

Speeltoestel op het nieuwe speelplein bij de Marlebrink.

KRUISWOORDPUZZEL

Winnaar vorige puzzel: 
R. Willems-Prinsen. 

Doe mee en maak kans 
op een boodschappenpakket 

t.w.v.€25

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

Telefoon redactie: 
06 33 88 22 60

Mailadres: Brinkpraat@
wesselerbrink.com.

Sluitingsdatum volgende 
Brinkpraat: 06-12-2016. 
Kopij dient te worden aange-
leverd in platte tekst, niet 
langer dan 200 woorden. 
Kopij voor vraag & aanbod 
niet langer dan 50 woorden.

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

Oplossing puzzel  
zomer editie

Paddestoelensalade
200 gram paddestoelen (mo-
gen ook champignons zijn)
50 gram blauwe kaas
peer of een handje (gedroogde) 
cranberries
zak rucola melange
(1 of 2 sneetjes) brood voor 
croutons
balsamicoazijn

Snijd het brood in stukjes en be-
sprenkel met olijfolie. Rooster 
het brood in een pan of brood-
rooster. Snijd de paddestoelen 
in stukjes en besprenkel ze met 
balsamicoazijn, hierna even 
bakken in de pan.

Verdeel de sla over twee bor-
den. Voeg het brood eraan toe. 
Nu kun je ook de paddestoelen 
eraan toevoegen. Verkruimel de 
blauwe kaas en strooi die erover. 
Nu kun je kiezen om peer aan 
de salade toe te voegen of een 
handje gedroogde cranberries.

Eetsmakelijk!

HERFSTSTUKJE

Dit herfstukje kan opgemaakt 
worden met diverse bladeren/
planten/bloemen uit de tuin.

Gedroogde hortensia’s passen 
hier ook erg goed bij. Voor dit 

stukje zijn de volgende zaken 
gebruikt: pompoen, distels, ma-
iskolf, hypericum (Sint Jans-
kruid), appelblad, rieten mand, 
oase

Horizontaal
1 uitgeput, 3 omheining, 5 Ja-
pan (afk.), 7 grootvader, 9 kroon 
(afk.), 10 zilver (chem. afk.), 12 
eerstgenoemde (afk.), 15 verge-
noegen, 18 voegwoord, 19 Tu-
nesië (afk.), 20 lak, 21 slaap-
plaats (oud), 24 Arab. Emiraten 
(afk.), 25 te dien einde (afk.), 27 
vorm van “daar”, 28 gebrek, 29 
grondsoort, 30 toon, 31 niet mis, 
33 jongensnaam, 34 persoonlijk 
vnw., 35 voorkeur, 37 tot staats-
eigendom maken, 46 voldoening, 
47 uitgave (afk.), 49 de lezer heil 
(afk.), 50 ontkennend antwoord, 
51 gedeelte van woning, 54 geheel 
vormend, 57 verklappen, 58 on-
voltooid.

Vertikaal
1 maand, 2 voorkeur geven, 3 
vurig, 4 beroep (mbt overheid), 
6 meisjesnaam, 8 atletiekonder-
deel, 11 onuitstaanbaar, 13 veral-
gemenen, 14 herbergen, 16 seleen 
(chem. afk.), 17 lithium (chem. 
afk.), 22 maanstand (afk.), 23 
toon, 26 lidwoord, 31 toon, 32 
uitroep van pijn, 36 jongens-
naam, 38 zilver (chem. afk.), 39 
inspecteur (afk.), 40 onderofficier 
(afk.), 41 neon (chem. afk.), 42 
lage druk (afk.), 43 in oprichting 
(afk.), 44 voegwoord, 45 schors, 
48 telwoord, 52 verenwisseling, 53 
metaal, 55 en omstreken (afk.), 
56 volgend op.

Paddestoelensoep

1 liter groentebouillon
150 ml kookroom
2 teentjes knoflook
1 ui
400 gram paddestoelen (liefst 
gemengd)
beetje boter
peper en zout
peterselie als garnering

Verhit de boter in de pan. Snijd 
de ui en de knoflook fijn. Doe 
deze in alvast in de pan. Snijd 
nu de paddestoelen klein en 
voeg dit bij de rest. Zorg dat het 
meeste vocht van de paddestoe-
len is verdwenen. Haal een deel 
van de paddestoelen uit de pan. 
Voeg nu de bouillon toe en pu-
reer (staafmixer) het tot een 
geheel (vuur uit). Roer nu de 
kookroom er doorheen en breng 
het weer aan de kook. Even proe-
ven en dan naar wens zout en 
peper toevoegen. Doe nu de be-
waarde paddestoelen ook in de 
pan en verwarm die even mee.  
Klaar!! Opdienen met een plukje 
peterselie als garnering.

HERFST RECEPTEN

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

Antwoord vorige Ken je wijk:


