
Brinkpraat
In deze editie:

Winter 
2017

Jaargang 43
Nummer 155
Oplage 8000

Nieuws of Tips?

Achterpagina

Ken je wijk, recept, puzzel
Pagina 12

Mail onze redactie:
brinkpraat@wesselerbrink.com
of scan de QR-code hier boven.

Kleurplaat         Pagina 6
Realisatie Wijkbudgetten
   Pagina 7

Kinderpagina

Vraag & Aanbod

Diverse oproepjes
Pagina 9/10

Speerpunten!
   Pagina 2

Wijkraad

Diverse brinkactiviteiten
Pagina 3

In Zuid (1)

Wijkagenda

Polböske, Smiley, 
Tuindorp  Pagina 4

Profiel

Zorgboerderij ‘t Helmgras
Pagina 5

Gemeente

De wethouder,
Even voorstellen. Pagina 8

Diverse brinkactiviteiten

In Zuid (2)

Pagina 10

VAN DE REDACTIE

Allereerst wil ik u allen een gezond en gelukkig 2017 wensen, ook namens mijn collega’s. In dit nummer vindt u 
een enkele vooruitblik op toekomstige activiteiten, maar vooral terugblikkken op, met geld van de wijkbudgetten, 
gerealiseerde ideeën van de verschillende brinken.Wie weet geeft het u nog inspiratie om ook een aanvraag te 
doen. Zoals u elders op deze pagina ziet heeft Janny Kolz afscheid genomen als lid van de wijkraad. Wij vonden 
dat wel een gelegenheid om haar eens in het zonnetje te zetten.

Afscheid Janny Kolz per 1 januari 2017

Op vrijdag 9 december 2016 
heeft de wijkraad officieel af-
scheid genomen van Janny 
Kolz, jarenlang de onvermoei-
bare penningmeester en me-
de-oprichter van de huidige 
wijkraad.

Na een toespraak door Pe-
ter van Herpt (de voorzitter) 
werd haar een afscheidsca-
deau overhandigd  en sprak ze 
een kort dankwoord. Gelukkig 
stopt ze alleen bij de wijkraad 
en niet bij onze krant. We ho-

pen dan ook dat we haar nog 
vele jaren als onze hoofdre-
dacteur mogen behouden.

In haar jaren bij de wijkraad 
was ze de motor achter veel ac-
tiviteiten, zoals de intocht van 

Sinterklaas, gesprekken met 
het stadsdeel en de wethouder 
en het vertegenwoordigen van 
de Wesselerbrink bij diverse 
instanties.

Ook stond ze elk jaar namens 
de wijkraad met een stand op 
de sportinfomarkt in het win-
kelcentrum. Kortom, ze was 
een onmisbaar onderdeel (als 
je dat zo oneerbiedig mag zeg-
gen) van de wijkraad. Haar 
inzet en expertise zullen zeker 
gemist worden.

Ook de gemeente is Janny zeer 
dankbaar voor alles wat ze 
voor de Wesselerbrink heeft 
gedaan. Dat bleek wel uit de 
manier waarop ze tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van Stads-
deel Zuid in het zonnetje werd 
gezet. Wethouder Jurgen van 
Houdt bedankte haar met een 
toespraak, een boeket bloe-
men en een cadeau.



Brinkpraat Winter 2016 Pagina 2

Gemeente
Servicecentrum Zuid 
Wesselerbrinklaan 102
7544 JZ Enschede 
Algemeen, klachten en  
Verkeersspreekuur. 
Tel: 14 053 

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

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

Alifa Jongerenwerker
Mario Delogu 
Tel: 0653347026

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

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

P. Slinkman
Geessinkbrink 9
Tel: 053 4764060

M. Comsa
Ramelebrink 7
Tel: 053 4771545

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

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

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

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

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

Tandartsenpraktijk  
Wesselerbrink
Wesselernering 60-10
Tel: 053-4769140

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

Apotheken
Apotheek Broekheurne 
Wesselernering 1-B 
Tel: 053 4770025

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

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

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

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

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

Thuiszorg Livio
tel. 0900-9200

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

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

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

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

Dierenartsen Frowijn en  
Vermeulen Enschede
Zunabrink 202 
Tel: 053 4780520

WijkraadADRESSENLIJST

WIJKRAAD WESSELERBRINK
OP ZOEK NAAR TALENT 

 

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

 
Van de toekomstig wijkraadleden verwachten wij dat zij: 

- wijkgericht kunnen denken; 
- goed kunnen samenwerken; 

- een boodschap duidelijk kunnen overbrengen. 
 

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

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

Speerpunten van de wijkraad voor 2017
Een blik in de toekomst met Peter 
van Herpt.

Eerst een korte terugblik op 
2016, een jaar waarin de wijkraad 
een paar goede vrijwilligers is 
kwijtgeraakt. Eerst moest Fran-
cis Wessing afscheid nemen om 
privéredenen. Francis heeft zich 
ruim 3 jaar ingespannen voor de 
wijkraad en wij missen zijn inzet 
en kunde.

Daarna heeft Janny aangegeven 
dat ze per 31 december haar 
werkzaamheden bij de wijkraad 
neerlegt door privé-omstandig-
heden. Daarmee verliezen we 
twee zeer gedreven mensen. 

Maar er is ook een nieuw gezicht 
bij de wijkraad, namelijk Jan 
Winter. Jan heeft in het verleden 
bij diverse landelijke organisa-
ties in het bestuur gezeten, maar 
‘s avonds laat nog door het land 

reizen beviel hem steeds minder 
en daarom zocht hij het dichter 
bij huis.

Blijft dat we nu slechts 4 mensen 
in het bestuur hebben en dat is 
voor een wijkraad als de Wes-
selerbrink veel te weinig. Voor 
onze wijk zouden we een mi-
nimale bezetting van 7 mensen 
moeten hebben.

We kunnen dan wel mooie plan-
nen willen maken voor de Wes-
selerbrink, maar met 4 vrijwil-
ligers is dat haast niet te doen. 
Eén van de belangrijkste speer-
punten voor 2017 is dan ook dat 
we meer mensen in de wijkraad 
krijgen. Graag mensen met be-
stuurlijke ervaring.

Gelukkig gaat het met de bemen-
sing van de wijkbudgetgroepen 
wel redelijk goed, alhoewel ook 

hiervoor mensen welkom zijn.

De Wesselerbrink is met onge-
veer 160 aanvragen één van de 
meest drukke wijken van En-
schede wat aanvragen voor de 
wijkbudgetten betreft. Maar dat 
houdt ook in dat er veel gebeurd 
hier in de wijk waar de meeste 
bewoners plezier van hebben. 
Ga daar vooral mee door.

Ik heb in de 3½ jaar dat ik in de 
wijkraad zit gezien dat we erg 
veel vrijwilligers hebben die, 
waarnodig, de handen uit de 
mouwen willen steken, chapeau. 

Ik hoop dat er ook in het nieu-
we jaar weer veel georganiseerd 
wordt in en voor de Wesseler-
brink en dat we een gelukkig 
2017 mogen hebben.

Peter van Herpt, voorzitter

Francis Wessing en Janny Kolz aan het werk
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In Zuid
TALENTEN GEVRAAGD

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

• wijkgericht kunnen denken;

• goed kunnen samen werken; 

• beschikken over een goede  schriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheid;

• een boodschap duidelijk kunnen overbrengen;

• een boodschap duidelijk kunnen overbrengen;

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

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

TWENRENO
TRAPRENOVATIE

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

Bibliotheek Zuid bestaat 50 jaar
Op 10 december 2016 bestond Bi-
bliotheek Zuid 50 jaar. Deze wijk-
vestiging is van start gegaan in 
1966 als uitleenpost in een hob-
bykamer van een woonhuis aan 
de Rossumbrink.

Na zo’n 6 verhuizingen werd in 
1990 het huidige filiaal aan de 
Wesseler-nering 46 in gebruik 

genomen. Andere behuizingen 
waren o.m. boerderij de Wesse-
ler, samen met het wijkcentrum 
en het houten noodcomplex aan 
de Wesselerbrinklaan. In 2018 
hopen ze hun intrek te nemen in 
een nieuw te bouwen pand tegen 
het vernieuwde winkelcentrum 
aan. Kijk voor een uitgebreid 
verhaal op onze website.

Grasveld Loo-
brink

In oktober 2016 heeft de fir-
ma Lodewijk en zn. hoveniers 
aan de Buurserstraat ter hoogte 
van de Loobrink de gemeente-
beplanting verwijderd en afge-
voerd en hiervoor in de plaats 
gras ingezaaid. De bewoners van 
de aangelegen percelen zullen 
dit gaan onderhouden. Een en 
ander is mede mogelijk gemaakt 
door een bijdragen van wijkbud-
getten De Posten, waarvoor har-
telijk dank. 

Nieuwe direc-
teur de Posten
Na een uitgebreide en zorgvuldi-
ge selectieprocedure is Rick Ho-
genboom (54) per 1 januari 2017 
benoemd tot directeur-bestuur-
der van de Posten.

Met Rick Hogenboom krijgt de 
Posten een directeur die zijn 
sporen in de (ouderen)zorg 
heeft verdiend. Rick is afkom-
stig uit Zutphen. Opgeleid als 
verpleegkundige heeft hij zich 
door vervolgstudies en ervaring 
ontwikkeld tot manager en di-
recteur.

Huiskamer van de buurt
Elke vrijdagochtend van 09.30 tot 
11.30 uur is er een koffieochtend 
in de Huiskamer van de buurt. 
Het doel van deze ochtend is om, 
met elkaar, sociale contacten te 
leggen aan de hand van activitei-
ten. Daarbij is het de bedoeling 
dat er alleen Nederlands gespro-
ken wordt.

Wekelijks zijn er nieuwe acti-
viteiten. Christine Mulder van 
Alifa regelt sprekers en geeft ook 
zelf informatie over interessante 
onderwerpen, zoals opvoeding 
en puberteit. Zo zijn er spre-
kers geweest van Mediant (over 
[geestelijke] verwaarlozing), 
Tactus (drank en drugs) en de 
Hospice.

Naast de informatieochtenden 
met externe sprekers, organi-
seren wij ook creatieve och-
tenden, met o.a. knutselen met 
papier, glazen potjes decoreren, 
bloemstukken van hout maken 

en versieren, dienblad versieren, 
wijnglazen oppimpen, bingo 
(met prijzen), Kerststuk of -bak-
je maken. Wij hebben als groep 
ook een keer veel wol ingekocht, 
waarmee we sjaals, mutsen etc. 
hebben gebreid voor de armen 
in Moldavië.

De Huiskamer van de buurt is 
een succes. Met behulp van onze 
activiteiten willen wij zoveel 

mogelijk mensen van verschil-
lende nationaliteiten bij elkaar 
brengen om samen creatief be-
zig te zijn en daarnaast is het 
belangrijk dat we vooral bezig 
blijven met het spreken van de 
Nederlandse taal. Wijk bedan-
ken Christine Mulder van Alifa 
voor alle hulp en wijkbudgetten 
wijkbreed voor de financiële bij-
drage.

Breien voor het goede doel: babykleertjes voor Moldavië

Verslag HOKO-uitje

De bewoners van de HO-
KO-buurt trokken er op 3 
september 2016 uit voor hun 

jaarlijkse ontmoetings- en 
contactdag.

Deze keer gingen we naar 
Borculo. Samen trokken we 
naar het prachtige stadje 
Borculo. Dit onderdeel van 
de dag werd geheel door ei-
gen bijdragen van de HO-
KO-buurt gefinancierd.

Terug in Enschede werden we 
gastvrij ontvangen in zorg-
centrum de Posten. De HO-
KO-buurt is zeer verheugd 
dat er vanuit het wijkbudget 
een bijdrage is verstrekt voor 
het onderdeel van het pro-
gramma bij de Posten. Het 
was een plezierige dag.

Bewonersgroep HOKO
Bewoners van de HOKO-buurt

Het was weer een gezellige dag!
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In Zuid
Meet & Greet Wesselerbrink weer geslaagd
Ook dit jaar op 24-11-2016 was 
er weer een Meet & Greet voor 
bewonersgroepen in de Wesseler-
brink.

Er waren in totaal 24 bewoners-
groepen uitgenodigd. Hiervan 
bleken er inmiddels 2 te zijn ge-
stopt. Een aantal waren verhin-
derd en een aantal hebben niet 
gereageerd op de uitnodiging. 
Naast de bewoners waren er nog 
een aantal representanten aan-
wezig van de Gemeente: Tonnie 
Loevering (stadsdeelbeheer), 
Anneke Stauttener (wijkregis-
seur Stadsdeel Management 
Zuid), Jurgen van Houdt (stads-
deelwethouder), Frank Eekelder 
van Eurus en opbouwwerkers 
Gert-Jan Tuller en Bertus Sieme-
rink van Alifa. 

De avond moest een beetje op 
gang komen. Maar gaandeweg 
waren 40 bewoners uit 14 ver-
schillende actieve bewoners-
groepen met elkaar in gesprek 
over hoe zij hun kwaliteiten in-

zetten in de wijk. Dat was ook 
de opzet: uitwisselen van talen-
ten en ideeën opdoen bij andere 
actieve groepen. De opbouw-
werker benadrukte nog eens 
welke belangrijke schakel zij zijn 

voor veel bewoners in de wijk 
om ook ‘mee te (kunnen) doen’. 
Ook merkte hij op dat, net als 
elders, nieuwe (jonge) vrijwil-
ligers gewenst zijn. Hij daagde 
de bezoekers uit op volgend jaar 
bij een volgende bijeenkomst 
in november allemaal 1 nieuwe 
vrijwilliger aan de hand mee te 
nemen. “Zitten we volgend jaar 
met 80 vrijwilligers in zaal”. Zo 
kunnen al deze vrijwilligers er 
voor zorgen dat nog meer bewo-
ners in de Wesselerbrink mee-
doen. Een voorwaarde hiervoor 
is dat je elkaar kent. Het organi-
seren van activiteiten zorgt voor 
ontmoeting en draagt ertoe bij 
dat meer mensen elkaar kennen. 
Deze avond was hiervoor ook 
bedoeld en tevens om van el-
kaars vaardigheden te leren. 

Paar leuke wetenswaardighe-
den: Een bewonerscommissie 
die maandelijks contributie int 
van € 1,50, omdat sommige be-
woners dit prettiger vinden dan  
eenmalig per jaar te betalen. Een 
andere bewonerscommissie or-
ganiseert activiteiten in het oude 
stookhuis (“Ketelhuis” aan de 
Hertmebrink), omdat men hier 
als huurder gratis terecht kan.

Op een andere brink organiseer-
de een groep kinderen zelf de 
activiteiten voor hen, bijv. een 
playback show.

Een idee werd geopperd om be-
woners van de brink in een bus 
naar de plaats van hun brink te 
brengen om nader kennis te ma-
ken met bijv. Tubbergen of Til-
ligte. 

De Meet en Greet op 24 november: uitwisselen van ideeën

Meeloopdag met wijkagente Erna de 
Witte-Wind

Politie Enschede heeft onlangs 
een facebook actie gehouden: bij 
10.000 likes werden er 4 volgers 
uitgeloot om een dag mee te mo-
gen lopen met de agenten. Onze 
vliegende reporter Eva Kraan 
was 1 van deze winnaars. 

Ik mocht een dag meelopen met 
onze blauwe helden en heldin-
nen. Dat werd dinsdag 22 no-
vember! En de gelukkige win-
nares was Erna de Witte, die mij 
de hele dag op sleeptouw mocht 
nemen. De komende Brinkpra-
ten zal ik jullie informeren over 
deze dag.

Erna is een wijkagente binnen 
de Wesselerbrink. Zowel als 
wijkbewoner en als redacteur 
van de Brinkpraat leek het me 
interessant eens achter de scher-
men mee te kijken.
Wat doet een wijkagent precies? 
Wat speelt er in onze wijk? Daar 

kreeg ik behoorlijk goed ant-
woord op.
Op sociaal maatschappelijk 
niveau is de wijkagent de spil 
tussen bewoners, wijkteams, 
wijkbeheerders, maatschappelij-
ke organisaties, scholen en ge-
meente.
Het gaat hierbij voornamelijk 
om signalering, preventie en 
zorg. Als wijkagent sta je dicht 
bij de wijkbewoner, maar dien je 
ook contacten te onderhouden 
met de diverse instanties in de 
wijk.
Dat vergt een behoorlijke flexi-
biliteit, je moet immers met alle 
lagen van de bevolking kunnen 
communiceren. En vooral rustig 
blijven en het overzicht bewaren. 

Zo was ons eerste bezoek aan 
een basisschool, welke te kam-
pen had met verontruste ouders 
waarbij de gemoederen hoog 
opliepen. Erna’s rol in deze was 

bemiddelaar, maar ook handha-
ver. Ze kent zowel de ouders als 
de schooldirectie. Het lijkt me 
lastig om dan neutraal te blijven, 
maar dit ging Erna van nature 
goed af. Ik kan me voorstellen 
dat bepaalde situaties je niet 
in de koude kleren gaan zitten, 
maar Erna liet hier ook een be-
hoorlijk relativeringsvermogen 
zien. Sommige problemen zijn 
niet op te lossen, dan maak je er 
een melding van totdat er onver-
hoopt weer iets mocht gebeuren. 
Dossier in de kast, klaar? Soms 
niet, je bent toch ook wel be-
trokken bij het wel en wee van 
de wijk, daar blijf je heus wel 
over nadenken om uiteindelijk 
toch tot een goede oplossing te 
komen.

In de volgende editie leest u 
meer over deze bijzondere dag 
en uw wijkagente Erna!

De Markesteen
De redactie kreeg van Mieke weer 
een mooi gedicht binnen. Dit-
maal over de nieuw geplaatste 
Markesteen op de hoek van Het 
Lang. De steen markeert de oude 
grens tussen het vroegere Esmar-
ke en Usselermarke.

Begin 1966 kwamen wij vanuit 
Den Haag in Enschede [de wijk 
Stadsveld] aan.
In februari 1968 verhuisd en 
naar de nieuwe wijk Wesseler-
brink gegaan.
Daar was toen nog geen...Mar-
kesteen!!!

Op de kruising van Het 
Leunenberg-Bijvank-Wesseler-
brinklaan
mocht er van de bewoners op 
deze plaats niet de geplande 
gymzaal komen staan.
Deze plaats was vol prachtige 
eiken- en kastanjebomen
heel lang geleden geplant en tot 
bloei gekomen.
Het gymlokaal is op de hoek van 
De Reulver en De Kiepe gezet.

En wat een pret...
Onder die hele oude bomen wa-
ren ook veel krentenstruiken
die de kinderen als speel- en 
verstoppertjesplaats goed kon-
den gebruiken.
En wij behielden het mooie uit-

zicht op die prachtige bomen!
Nu na 50 jaar is er op die hoek 
een Markesteen gekomen
Nu 16 september 2016 was deze 
daar en heeft een mooie plaats 
ingenomen.
Bekijk hem goed, aan de ene 
kant zie je een hart aan de an-
dere kant een snoet.
Een ding is zeker: Op deze 
plaats staat de Markesteen er 
heel erg goed.

Dank dat dit oude gebruik op 
zo’n mooie plaats is teruggeko-
men.
Voor de Wesselerbrinkers een 
mooie herkenbare plaats om 
langs te komen.

B&W te E

Plaatsing Markesteen op de kruising Het Leunenberg-Het Lang
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Profiel

Zorgboerderij “t Helmgras”

De vereniging ‘’t Helmgras’ is een 
zorgboerderij, een woon- en werk-
gemeenschap van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid en 
bestaat al sinds 1984. Bij de afslag 
Broekheurnering en Mediant be-
gint de Rondemaatweg, waaraan 
de zorgboerderij met opstallen en 
tuincomplex gelegen is. De boer-
derij ligt in de wijk Wesselerbrink.

De toegangspoort van het tuin-
complex staat uitnodigend open 
en in een van de gebouwen is het 
net tijd voor de theepauze. Wie 
wil roken staat uiteraard buiten 
en deze middag in de zon. Maar 
er zijn ook mensen die nog lek-
ker aan het werk zijn. Vincent 
Hofstede is een van de drie acti-
viteitenbegeleiders en al snel gaat 
het gesprek over ’t Helmgras.

In een prachtige oude boerderij, 
waarin zich zes woonunits be-
vinden en de grote kapschuur 
met acht appartementen, wo-
nen veertien mensen. Naast die 
bewoners zijn er per dagdeel op 
dit moment zestien mensen die 
van elders komen om te wer-
ken op ’t Helmgras. Voor hen is 
’t Helmgras een plek waar zij op 
hun eigen manier en in hun eigen 
tempo kunnen werken en wo-
nen. “We hebben er een kwekerij 
met allerlei werk: snoeien, rooi-
en, kassenteelt, onderhoud van 
gebouwen en eigen bos, stekken, 
maar ook verkoop van planten, 
kerstbomen en openhaardhout. 
We hebben ook de mogelijkheid 
om Oude Ambachten te beoefe-
nen, zoals houtdraaien, kaarsen 
maken en keramiek ontwerpen”, 
vertelt gastheer Hofstede.

Een aantal ex-psychiatrische pa-
tiënten kreeg in 1986 het plan om 
zelf het heft in handen te nemen 
en een woon- en werkproject op 

te zetten. In hun ogen kregen ze 
geen eerlijke kans om weer aan 
de slag te komen. Eenmaal ont-
slagen uit de behandelende in-
stelling, was er voor deze men-
sen niet of nauwelijks werk. Ze 
wilden de aandacht vestigen op 
datgene wat de ex-patiënten wel 
konden in plaats van wat ze niet 
konden.

Sommigen met een psychiatrisch 
verleden hebben het moeilijk om 
contact te blijven houden met fa-
milie en vrienden. Mensen met 
een psychische handicap wor-

den door anderen soms geme-
den omdat men ”ze niet begrijpt”, 
aldus een van de oprichters. Het 
werk op de kwekerij geeft struc-
tuur aan de dag en heeft een he-
lend effect. Overleggen met el-
kaar over werk is essentieel. Over 
hun ziekte praten ze niet. Daar 
zijn ze niet voor op de kwekerij.

À propos: de mensen die op ‘t 
Helmgras werken, zijn mede-
werkers en collega’s, geen mede-
patiënten. Behandeling is hier 
niet verkrijgbaar. De zorgboer-
derij biedt werk waarbij men ex-
tra naar elkaar omziet, rekening 
houdend met ieders eigen psy-
chische beperking. ’t Helmgras 
is een zelfstandige vereniging en 

geen onderdeel van Mediant Hel-
merzijde.

De rondleiding over het com-
plex gaat langs allerlei gebouwen 
en kassen. Medewerker Vincent 
vertelt dat er voor de vier seizoe-
nen altijd voldoende werk is, zo-
wel buiten als binnen. Een uitleg 
volgt over de activiteiten in het 
atelier en het ambachtenhuis. De 
kaarsenmakerij was even buiten 
bedrijf en de ruimte werd op-
nieuw en verbeterd ingericht. Er 
worden weer kaarsen gemaakt. 
In de toonzaal kijk je je ogen uit. 

Alle eigen gemaakte producten, 
prachtig en glanzend keramiek, 
verschillende soorten kaarsen en 
houtdraaiwerk en meer worden 
hier verkocht. De Toonzaal krijgt 
steeds meer uitstraling en ont-
wikkelt zich tot het middelpunt 
van ´t Helmgras. En om iemand 
een leuk cadeau te geven voor 
een verjaardag of een andere re-
den is een bezoek aan de Toon-
zaal beslist de moeite waard. De 
prijzen zijn redelijk .De collega’s 
van Vincent hebben al snel in de 
gaten waarover het bezoek gaat 
en als hij even aan de telefoon 
moet, wordt de rondleiding di-
rect overgenomen door een van 
hen en wordt er uitgebreid vertelt 
over alle apparatuur en gereed-

schappen die op de vereniging 
voorhanden zijn.

De woonboerderij komt met alle 
activiteiten aan een belangrijk 
deel van haar inkomsten die no-
dig zijn om de woon-en werkge-
meenschap draaiende te houden. 
Dat wordt ook duidelijk als de 
rondleiding door de tuinen en 
kassen gaat. De kassen zijn nu 
leeg. Er moeten hier, ver voor 
het verkoopseizoen begint, veel 
voorbereidingen gedaan worden, 
voordat de verkoop van de perk- 
en potplanten kan beginnen. De 
kwekerij heeft 60 soorten vaste 
planten die in de pot gezet kun-
nen worden en daar komt na-
tuurlijk wel wat bij kijken. Uiter-
aard zijn er ook grote heesters in 
de verkoop. Op goede kwaliteit 
van alle planten wordt bijzonder 
gelet. De kwekerij wil de klanten 
een volgende keer graag terug 
zien.

De vereniging staat ook bekend 
om de verkoop van kerstbomen. 
De laatste jaren zijn nu ook nog 
eens een aantal appel- en peren-

bomen gepoot. Deze bomen zijn 
niet voor de verkoop, maar om 
er toekomstig van te oogsten. “’t 
Helmgras” heeft ook een beste 
moestuin voor eigen gebruik. 
Het omspitten en bemesten hier-

van is een jaarlijks vaste klus. Zo 
is er voor een ieder werk van uit-
eenlopende aard te doen.

De kwekerij is open: • Maandag 
t/m donderdag 08.45 tot 16.00 
uur • Vrijdag 08.45-12.00 uur.

Op dit moment is de vereniging 
“t Helmgras ook op zoek naar 
nieuwe collega’s, mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Hen 
wordt een dagbesteding geboden 
in de kwekerij en de groentetuin. 
De nieuwe collega kan ook bezig 
gaan het maken van keramiek, 
werken in de kaarsenmakerij of 
bezig zijn met houtbewerking. 
De gebouwen worden in eigen 
beheer zelf onderhouden. Spor-
ten met collega’s behoort ook tot 
de mogelijkheden. Keuze genoeg 
dus. De vereniging “’t Helmgras” 
heeft verder samenwerken, mee-
doen en gezelligheid hoog in het 
vaandel. Wil je als toekomstig col-
lega meer weten of een rondlei-
ding, bel dan naar 053-4781505. 
Op de website van helmgras.nl 
vindt je meer informatie.

“’t Helmgras” ontvangt u binnen-
kort graag eens voor een bezoekje 
aan de Kwekerij en de Toonzaal.

Door Paul Snellink

De toonzaal, waar eigen gemaakte producten worden verkocht

Kaarsen uit eigen kaarsenmakerij



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

Inleveren voor 1 mrt. 2017, Hertmebrink 1, 7544DC Enschede

Wedstrijd: Kleurplaat van Frozen
Deze keer hebben we een kleurplaat. Er zijn meerdere kleurplaten op de 
Magneet op te halen. Kleur, plak of teken ‘m mooi in en wie weet win je 
iets lekkers! Let wel op, gebruik geen stiften op dit papier.
Zien wij jouw mooiste kleurplaat binnenkort op de mat vallen? De win-
naar wordt in de volgende Brinkpraat bekend gemaakt. 



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

Smiley
Wesselerbrinklaan 150 
tel. 0613713785

Activiteiten Smiley
Zodra de temperaturen wat hoger liggen, is Smiley weer van 
maandag t/m donderdag open. Tot die tijd zijn we alleen op 
woensdag open voor activiteiten.

Speeltuin
Tuindorp
Wesselerbrink
Vlierstraat 65
7544GG Enschede
053-4762523

woensdag 1 februari creatief middag
tijdstip: 14.30 - 16.00 uur
leeftijd: 4 - 12 jr
kosten: gratis, inclusief beker ranja
woensdag 8 februari creatief middag
tijdstip: 14.30 - 16.00 uur
leeftijd: 4 - 12 jr
kosten: gratis, inclusief beker ranja
woensdag 15 februari creatief middag BINGO

tijdstip: 14.30 - 16.00 uur
leeftijd: 4 - 12 jr
kosten: 1 euro, inclusief beker ranja
woensdag 22 februari creatief middag
tijdstip: 14.30 - 16.00 uur
leeftijd: 4 - 12 jr
kosten: gratis, inclusief beker ranja
tuindorp.secretariaat@gmail.com
Telefoonnummer: 053-476 25 23

18 januari: Strijkkralen
25 januari: Bingo
1 februari: papier maché
8 februari: papier maché afmaken
15 februari: Bingo
22 februari: Voorjaarsvakantie geen 
creatief

1 maart: Glas graveren
8 maart: Raam decoratie maken
15 maart: Cd knutselen
22 maart: Sieraden maken
29 maart: Bingo
5 april: Hout branden
12 april: Paashaas maken van sokken

19 april: Bingo
26 april: Meivakantie geen creatief
Programma is onder voorbehoud

Creatief is op woensdagmiddag van 14:30 
uur tot 16:00 uur.

Projecten gerealiseerd met Wijkbudgetten 2016

Plantvak OBS Broekheurne

Tubbergenbrink
insecten- en vogelboom
opknappen openbaar groen
burendag
kinderdag
zomerspelen
bloembakken

Kinderen van de OBS Het Lang hebben kerst-
kaartjes en presentjes gemaakt en persoonlijk 

afgegeven aan de ouderen van de flats aan Het 
Leunenberg. Dit was een initiatief van de Buiten-

bikkels Het Lang.

Spelavond Vlierstede

Alifa op zoek naar wijkverhalen
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Goede voornemens!

Een heel nieuw jaar ligt voor 
ons. Een jaar waarin we ons 
weer vol energie en goede 
moed kunnen storten op het 
waarmaken van onze dromen, 
plannen en goede voornemens. 
Heeft u die ook gemaakt; goe-
de voornemens? Ik wel. De 
mijne heb ik gemaakt nadat ik 
de tanden had gezet in de laat-
ste oliebollen en appelflappen 
van 2016.  Hoewel ik enorm 
heb genoten van de feestdagen 
en het gezellig samenzijn met 
mijn familie is het nu weer tijd 
voor actie.

Eén van de voornemens waar 
ik me dit jaar aan wil houden 
is meer tijd vrijmaken om te 
kunnen sporten. Ik vind het bij-
voorbeeld heerlijk om te kunnen 
hardlopen. Ik voel me er goed 
bij en het geeft me energie. Als 
wethouder van zorg, welzijn en 
sport zie ik u natuurlijk ook het 
liefst in beweging. Het is leuk om 
te doen en u werkt tegelijkertijd 
aan een betere gezondheid. Er 
zijn veel sportverenigingen in 
stadsdeel Zuid. Voor iedereen 
is er wel een leuke sport(activi-
teit) te vinden. En mocht u er 

niet uitkomen, dan helpen de 
medewerkers van het Enschede-
se sportbedrijf ‘Sportaal’ met de 
zappcard u graag verder. 

Met een gezonde levensstijl kun 
je wat mij betreft niet vroeg ge-
noeg beginnen. Daarom zijn we 
op scholen begonnen met Be-
weeg Wijs. Een methodiek om 
jongeren (op het schoolplein) 
meer in beweging te krijgen. 
Onder het doel ‘Sportief werken 
aan je gezondheid’ gaan we ook 
de komende jaren in Zuid door 
om jongeren op het belang van 
sporten en een gezonde voeding 
te wijzen. Dit hebben we ook bij 
het speerpunt Jeugd & Onder-
wijs in onze Stadsdeelagenda 
Zuid opgenomen.

Zo, ik heb de hardloop-
schoenen aan en ben klaar 
voor een nieuw rondje door 
Zuid. Gaat u samen met mij 
sportief het nieuwe jaar in? 
Ik wens u allen een heel mooi, 
gelukkig, gezond en sportief 
2017!

Jurgen van Houdt

Gemeente

Wethouder Jurgen van Houdt

Even voorstellen
Mijn naam is Albert van Dijk 
en ik wil me graag even aan u 
voorstellen. Ik ben namens wo-
ningcorporatie De Woonplaats 
de wijkhuismeester in uw wijk 
en daarmee het eerste aan-
spreekpunt voor u als bewoner. 

Kom gerust eens langs als u 
vragen heeft over de woon-
omgeving, overlast van buren 
ervaart of algemene vragen 
over De Woonplaats heeft. 
U zult me ook vaak door de 
buurt zien lopen. Ik zet me 
namelijk dagelijks in voor de 

leefbaarheid in uw wijk door 
toezicht te houden op de 
woonomgeving en het tuin-
onderhoud, bewoners aan te 
spreken op ongepast gedrag 
en onderhoudsproblemen te 
signaleren. Bovendien neem 
ik deel aan overleggen met be-
wonerscommissies. Zo draag 
ik graag mijn steentje bij aan 
de woonkwaliteit. Wellicht ko-
men we elkaar binnenkort een 
keer tegen!

Met vriendelijke groet, 
Albert van Dijk

Samen bouwen aan verbinding 
Op 23 november 2016 vond een 
gesprek plaats tussen vertegen-
woordigers van religieuze- en le-
vensbeschouwelijke stromingen. 
De aanleiding van deze bijeen-
komst was de behoefte om met el-
kaar in gesprek te treden over de 
wereldwijde problematiek en de 
daaruit voortvloeiende spannin-
gen die zich momenteel voordoen 
en de eventuele weerslag daarvan 
op het samenleven in Enschede. 
Burgemeester Onno van Veldhui-
zen heeft hieraan gevolg gegeven 
door iedereen uit te nodigen om 
elkaar te ontmoeten in het stad-
huis.

De bijeenkomst had een infor-
meel karakter en stond in het te-
ken van kennismaken. De avond 
werd gezien als een goede start 
van iets nieuws. De start van 
verbinding tussen personen aan 
tafel, maar ook tussen iedereen 
die men aan tafel vertegenwoor-
digt.

Men onderschrijft dat het be-
langrijk is om te investeren in el-
kaar, in kleine ontmoetingen on-
derling. Om elkaars gebruiken te 
respecteren en elkaars verschil-
len te accepteren. Door zelf het 
voorbeeld te geven als voorbeeld 

voor anderen. De partners aan 
tafel benadrukten het belang 
om hierin de jeugd een belang-
rijke plek te geven. Er werd af-
gesproken dat deze bijeenkomst 
een structureel vervolg krijgt om 
de daadwerkelijke verbinding te 
verankeren. 

Een terugblik van een aan-
tal deelnemers:

Ellen Sonneveld, Dominee Pro-
testantse Gemeente Enschede: 
“Ik was erg blij met de bijeen-
komst van gisteren. Verbinding 
is belangrijk, juist in deze tijd. 
Ik vond het heel zinvol om naar 
elkaar te kijken en te luisteren; 
om elkaar te leren kennen, om 
van elkaar te leren. Het lijkt nog 
een kleine stap, deze bijeenkomst, 
maar deze ontmoeting is juist 
heel waardevol. Het voelt alsof de 
vijgenboom begint uit te lopen. 
Het begin van een nieuwe tijd.”

Rashid Mathey, Islamitische 
Vereniging Enschede en Omstre-
ken (Allah’s huis voor moslims):  
“Ik vond het heel bijzonder dat 
er zoveel verschillende gezindten 
bij elkaar aan tafel zaten met al-
lemaal hetzelfde doel. Met elkaar 

Het Oranje Fonds
Dit fonds bevordert betrokken-
heid in de samenleving. Door 
onze steun ontmoeten mensen 
elkaar of vinden zij een nieuwe 
plek in de maatschappij.

Het Oranje Fonds wil enerzijds 
sociale samenhang en anderzijds 
sociale participatie bevorderen. 
Sociale samenhang is belangrijk 
om eenzaamheid en isolatie te 
voorkomen van kwetsbare groe-
pen in de samenleving. 

Participatie willen we stimule-
ren onder alle inwoners van het 
Koninkrijk der Nederlanden, 
zodat we daadwerkelijk met z’n 
allen samen verder komen. Om 
deze doelen te verwezenlijken 

ondersteunt het Oranje Fonds 
projecten die de sociale infra-
structuur verbeteren of vernieu-
wen, zoals de bouw van een ge-
meenschapshuis, of het wegwijs 
maken van allochtone vrouwen 
in Nederland.

Daarnaast investeren we in pro-
jecten die een positieve sociale 
dynamiek op gang brengen, zo-
als ontmoeting tussen jong en 
oud, of gezamenlijke activiteiten 
van buurtbewoners in hun wijk 
of dorp.

Wijkhuismeester Albert van Dijk

samen werken aan een mooie, 
leefbare en vredige samenleving 
in Enschede. We zaten daar alle-
maal als vertegenwoordigers van 
onze achterban. In het vervolg is 
het belangrijk dat we met elkaar 
bespreken hoe we onze achterban 
betrekken en hoe we onderling de 
verbinding maken.”

Z.E. Mor Polycarpus Augin 
Aydin, Bisschop Syrisch Ortho-
doxe Kerk: “Het was de eerste 
keer dat we in dit gezelschap bij 
elkaar zaten. Een bijzondere en 
unieke gebeurtenis. De foto die 
gemaakt is laat een eenheid in 

verschillen zien. We zijn samen 
gestart aan een reis waarin we 
met elkaar werken aan een veilige 
en vredige stad voor alle burgers. 
Met een samenleving waarin we 
onze verschillen vieren.“

Burgemeester Onno van Veld-
huizen: “De avond stond in het 
teken van kennismaken, van 
vrede en ontmoeting. Om van el-
kaar te leren en elkaar weten te 
vinden op momenten dat dat no-
dig is.  Het was mooi om te zien 
dat iedereen aan tafel zich daar 
sterk voor wil maken. We hebben 
met elkaar afgesproken dat dit 

een eerste gesprek in een cyclus 
is waarin we met elkaar in dia-
loog zijn over alles wat er speelt 
in onze Enschedese samenleving.”

Bruggen Bouwen
Voor deze eerste bijeenkomst is 
zo breed mogelijk uitgenodigd. 
Het project Bruggen Bouwen, 
een initiatief van de Raad voor 
Levensbeschouwing en Geloven 
(GIS), heeft daarvoor een zorg-
vuldige inventarisatie gedaan 
voor de gesprekspartners aan 
het gesprek. De samenstelling 
was niet uitputtend. 
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Vraag? & Aanbod!
GIGI viert feest: 25 jaar
In oktober 2017 Bestaat GIGI’S 
Crew Dance Group 25 jaar. Dit is 
niet alleen heel bijzonder maar 
ook een feestje waard! Wij zijn 
voor een reünie op zoek naar 
oud- leden, van zowel showdance 
als breakdance.

De locaties waar we in het ver-
leden les gaven waren oa: speel-
tuin Tuindorp, speeltuin Stads-
veld, Krajicek plaza Boswinkel, 
wijkcentrum de Helmer en het 
Stroinkshuis. Momenteel geven 
we les in het gebouw van show-

band Viebergo aan de Vlier-
straat 97. Ben jij een voormalig 
lid? Neem contact op met ons 
via facebook of per mail: gigis-
crewdancegroup@home.nl

Tevens willen we graag een Jubi-
leumshow geven, daarvoor zoe-
ken wij nog sponsoren in geld 
of materiaal. Ook oud leerlingen 
kunnen hieraan meewerken. 

Meer informatie via mail of 
bel met Gea van der Sleen: 
053-46- 762929.

Damclub ‘t Polböske
Elke donderdag van 15:30 tot 
16:30 is er dammen bij jou in de 
buurt. Vanaf leeftijd 7 tot 12 jaar 
en voor de groepen 4 tot 8 van 
basisscholen.
Je mag trainingen volgen.
Kom  kijken en  dammen! Ben jij 
de beste? 
We beginnen weer 12 januari 
2017. De damclub is mede moge-

lijk gemaakt door Wijkbudgetten. 

Meer informatie bij:
Jan Hoven, tpolboske@gmail.
com 
Speeltuin `t Polböske
Beltrumbrink 52-B ( naast de 
M.V.T. )
7544ZD Enschede
Tel: 053 4770857

Vrijwilligersactie NLdoet 2017
Het Oranje Fonds organiseert op 
10 en 11 maart 2017, samen met 
duizenden organisaties in het 
land, weer NLdoet: de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. 
NLdoet zet vrijwillige inzet in de 
spotlights en stimuleert iedereen 
om een dag(deel) de handen uit 
de mouwen te steken. 

Vrijwilligers zijn het kloppend 
hart van vele sociale initiatieven. 
Het Oranje Fonds laat daarom 
met NLdoet zien hoe belangrijk 
actieve burgers voor de samen-
leving zijn. Daarnaast draagt 
NLdoet bij aan een goed imago 

van het vrijwilligerswerk. Ook 
laat NLdoet zien hoe leuk vrij-
willigerswerk kan zijn.

Onder de namen NLdoet, AR-
UBA DOET, BON DOET, 
CURA DOET, Statia DOET en 
SXM DOET onderstrepen deze 
zes initiatieven het belang van 
vrijwilligerswerk én vrijwilligers 
in heel het koninkrijk en roepen 
iedereen op om voor (een deel 
van) een dag de handen uit de 
mouwen te steken.

Heeft uw organisatie een leuke 
klus? Moet het buurtcentrum 

nodig opgeknapt worden, moet 
het gaas van de dierenopvang 
vervangen worden, wilt u een 
verwendagje voor alle ouderen 
of heeft u een andere leuke klus? 
Meld uw klus dan aan op de 
website www.nldoet.nl en doe 
mee.

In de 2016 editie waren op 11 
en 12 maart 350.000 Nederlan-
ders actief bij meer dan 9.200 
klussen, een recordaantal. En 
dit keer willen we nog veel meer 
mensen op de been krijgen. 
Meld dus ook uw klus aan of doe 
mee als vrijwilliger.

Pand 95
Pand95 is een gebouw voor so-
ciale, culturele en bewuste ont-
moetingen en is eigendom van 
Showband Viebergo. Zoekt u een 
gemoedelijke ruimte voor uw ac-
tiviteit? 

- workshops (kort of langlo-
pend) 
- cursussen 
- creatieve workshops (hobby) 
- vergaderingen 
- kleine verenigingen (handwer-
ken, dammen, toneel, zang, enz) 
- spirituele avonden of ander 
dagdeel 
- nog veel meer!

Wat kan er niet: 
- geen verjaardagen of familie-
feesten

Prijzen en informatie 
via coördinator Gea van 
der Sleen : 0624944198 
Locatie: Vlierstraat 95, 7544 GG 
Enschede

Kundalini 
yoga in de 
Magneet
Wat is kundalini yoga? Kundalini 
yoga is een veelzijdige yoga vorm 
met meditatie. Door middel van 
dynamische oefeningen in com-
binatie met je ademhaling kun je 
elke oefening helemaal op jouw 
niveau doen. 

Lesopbouw: elke les is opge-
bouwd uit een kriya (een serie 
fysieke oefeningen), ademha-
lingsoefeningen (pranayama), 
meditatie en ontspanning. Yoga 
doe je voor jezelf. Het is geen 
wedstrijd en je kunt je tempo 
zelf aanpassen. De lessen be-
ginnen in maart op donderdag-
avond van 19.45 tot 20.45 uur 
en worden gegeven door Joop 
van Es. Het lesgeld is 19 euro per 
maand.

Tel 0645821397

Paramaluna activiteiten
Openbare spirituele avond 
Woensdag 15 februari 
Speciale gast: Dhr. Jason Golds-
worthy.
Een medium heeft  de dankbare 
taak om een link te zijn tussen 
jullie en de spirituele wereld waar 
onze overleden dierbaren verblij-
ven. Het is zo speciaal om samen 
te voelen dat onze geliefden nog 
altijd bij ons zijn.

Voor deze bijzondere avond heb-
ben we Jason uitgenodigd voor 
het contact leggen met onze over-
leden dierbaren. Foto’s of voor-
werpen meenemen mag. Jason 
heeft zijn opleiding als medium 
genoten in Engeland bij het be-
kende Arthur Findlay College. 

Een aanrader om aanwezig te zijn 
op deze avond. Er is een pauze 
van een kwartier waar iedereen 
de mogelijkheid heeft om koffie/

fris te nuttigen tegen een kleine 
vergoeding. Entree: vrije gift

Spirituele beurs Woensdag 22 
maart
Een beurs waarbij voor iedere be-
zoeker wat valt te ontdekken op 
spiritueel gebied met diverse the-
rapeuten en mediums.

Voor ieder van u is er iets. Wat?   
Magnetiseren, Mediums, Parag-
nosten, Kaartleggers, Gezond-
heid, Coaching, Quantum Touch, 
Reiki, Energetische Healing voor 
mens en dier, Ascention, Voetre-
flex Plus, Intuïtief tekenen, Enge-
lenkaarten, Psychometrie, Hel-
derziende waarnemingen, Aura 
lezen, Numerologie, Automa-
tisch schrift, Bijenwastekeningen, 
Haptonomie, Psychotherapie, 
Touch of Matrix en meer. Om 
iedereen een kans te geven voor 
een behandeling of reading duren 

de consulten maximaal 10 tot 15 
minuten. Entree: 10 euro (consul-
ten zijn gratis.

De zaal is open om 19:45 uur en 

de avonden duren van 20:00 uur 
tot maximaal 22:30 uur.

Locatie: 
Wijkcentrum de Magneet 
Hertmebrink 1, 7544 DC En-
schede 
info@paramaluna.nl 
www.paramaluna.nl

Bingo speeltuin Tuindorp
Voor volwassenen

vrijdag 3 februari

vrijdag 3 maart

vrijdag 7 april

vrijdag 5 mei

vrijdag 2 juni

vrijdag 7 juli

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.

tuindorp.secretariaat@gmail.
com

Speeltuin
Tuindorp
Wesselerbrink
Vlierstraat 65
7544GG Enschede
053-4762523

ZaZ Welzijn 
is verhuisd
Per 1 oktober 2016 is ZaZ Welzijn 
verhuisd, de nieuwe gegevens zijn: 
Molenstraat 36, 7514 DK Ensche-
de. Email: info@zazwelzijn.nl
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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
Samen sterk tegen MS: Bedankt!
De landelijke collecteweek van 
het Nationaal MS Fonds in no-
vember 2016 was ook dit jaar een 
groot succes!

In de gemeente Enschede is een 
mooi bedrag van € 1760,13 op-
gehaald. De collecte is de be-
langrijkste bron van inkomsten 
voor het Nationaal MS Fonds. 
De opbrengst van de collecte 
wordt gebruikt om te investeren 
in het verbeteren van de kwali-
teit van leven van mensen met 
MS én in innovatieve onderzoe-
ken om MS te genezen.

Het Nationaal MS Fonds be-
dankt alle gevers voor hun bij-
drage en alle collectanten en 
collecte-coördinatoren voor hun 
inzet. Zij zijn ook dit jaar weer 
door weer en wind op pad ge-
gaan om zich sterk te maken te-
gen MS.

Collectant gemist? Ga naar www.
mscollecte.nl en doneer online. 
Het is ook mogelijk om een do-
natie over te maken op giro 5057 
(NL 92 INGB 000000 5057) of 
sms STOPMS naar 4333 en do-
neer eenmalig €2. Het Nationaal 
MS Fonds ontvangt geen subsi-
dies en is volkomen afhankelijk 
van donaties en giften.

Wilt u zich ook sterk maken te-
gen MS? Collecteren kost maar 

drie uurtjes van uw tijd. Meld 
u aan als collectant via de web-
site www.mscollecte.nl of telefo-
nisch op (010) 591 98 39. 

Samen staan 
we nog sterker 

tegen MS!

Zwerfafval en diftar

Voor actieve bewoners blijft het 
ophalen van ingezameld zwerfaf-
val gratis

Werk je zelf als bewoner aan een 
schone buurt? Ruim je bijvoor-
beeld zwerfafval op in je buurt? 
Dan blijft het laten ophalen van 
ingezameld zwerfafval, ook na 1 
januari 2017 als diftar wordt in-
gevoerd, gratis voor jou. Neem 

hiervoor wel eerst contact op 
met de wijkbeheerder van het 
stadsdeel, via:  www.jijmaaktde-
buurt.nl. Of via de contactin-
formatie op de stadsdeelwebsite 
op enschede.nl.

De wijkbeheerder kijkt samen 
met jou wat je nodig hebt. Zo 
zijn er blauwe afvalzakken be-
schikbaar die gratis worden 

opgehaald. Ook zijn er moge-
lijkheden voor grotere schoon-
maakacties, zoals de “Jij maakt 
de buurt aanhangers”, die vol 
zitten met alle benodigde spul-
len. Als gemeente Enschede 
ondersteunen wij van harte ini-
tiatieven van actieve bewoners 
die bijvoorbeeld regelmatig 
het zwerfvuil opruimen in de 
openbare ruimte. Zo blijven we 
samen werken aan schone(re) 
buurten in Enschede.  

Wat is diftar?
Diftar betekent dat je als bewo-
ner naast de vaste afvalstoffen-
heffing gaat betalen voor het 
aantal keren dat je restafval (de 
grijze of ondergrondse contai-
ner) aanbiedt. Groenafval blijft 
gratis.

Zie voor meer informatie over 
diftar: www.twentemilieu.nl/en-
schede

Niet vergeten: 

26 maart begint de 

zomertijd!
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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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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 mrt. 2017, Hertmebrink 1, 7544DC Enschede

KRUISWOORDPUZZEL

Winnaar vorige puzzel: 
W. Geersen. 

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 (Janny Kolz)

Mailadres: Brinkpraat@
wesselerbrink.com.

Sluitingsdatum volgende 
Brinkpraat: 13-03-2017. 
Kopij dient te worden aange-
leverd in platte tekst, niet 
langer dan 200 woorden. 
Kopij voor vraag & aanbod 
niet langer dan 50 woorden.

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

Oplossing puzzel  
herfst editie

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

Antwoord vorige Ken je wijk:
Straat bij O.B.S. Het Lang:

Horizontaal
1 heibel, 5 riviertje, 6 woestijn-
rivier, 7 stoeien, 11 tijdperk, 
12 tobbe, 13 lichaamsdeel, 14 
lokmiddel, 15 karaat (afk.), 16 
naaf, 17 kenmerken, 19 vorm 
van “daar”, 20 jongensnaam, 
21 Nicaragua (afk.), 22 meis-
jesnaam, 24 meisjesnaam, 29 
speculatie, 30 beroep (vrl.), 31 
vrouwelijk (afk.), 32 uitgave 
(afk.), 33 niet dichtbij, 34 ten-
toonstellen, 37 zoon (afk.), 38 
muzieknoot, 40 eerstvolgende 
(afk.), 41 atmosfeer (afk.), 43 
groet, 46 Amerikaanse zieken-
huisserie, 47 ingenieur (afk.), 48 
Gelderland (afk.), 49 geluid door 
gans, 51 dat is (Latijnse afk.), 52 
weerspannig, 57 eens.

Vertikaal
1 kenmerken, 2 wezelachtig, 3 
vermogen zich te schikken, 4 
beroep, 6 open stuk land, 8 speel-
kaart, 9 Tweede Kamer (afk.), 
10 makelaar, 11 onwaarheid 
spreken, 16 uitroep van inzicht, 
18 ongeveer (afk.), 23 vruchten, 
25 ten laatste (afk.), 26 riviertje, 
27 laagfrequent (afk.), 28 meis-
jesnaam, 30 televisie (afk.), 35 
verkondigen, 36 rivierkant, 37 
overwinning, 39 noen, 161 ten 
vervolge (afk.), 44 zwelgpartij, 
45 namelijk (afk.), 50 jongens-
naam, 51 inleiding (afk.), 53 
maanstand (afk.), 54 Zuid Afri-
ka (afk.), 55 geluid van een ezel, 
56 voorzetsel.

Minestronesoep voor 6 personen, 
bereidingstijd 30-60 min.

Ingrediënten
1/4 witte kool, in reepjes, 4 el 
olijfolie, 1 ui (gesnipperd), 1 
teentje knoflook (gesnipperd), 
125g gerookte spekblokjes, 1 
wortel, in blokjes, 1/4 knolselde-
rij, in blokjes, 2 stengels bleek-
selderij, in stukjes, 400g geschil-
de aardappels, in stukjes, 400g 
tomatenblokjes, 2 l kippen- of 
groentebouillon, 1 blaadje lau-
rier, 100 g macaroni, 150g witte 

bonen uit blik, 4 takjes bladsel-
derij, 100g Parmezaanse kaas, 
geraspt

Bereidingswijze
1. Verhit olijfolie in een grote 
soeppan en fruit ui, knoflook en 
spekblokjes 10 minuten. Voeg 
wortel, knol- en bleekselderij toe 
en bak het mengsel nog 5 minu-
ten. Voeg aardappels en toma-
tenblokjes toe. Schenk bouillon 
erop en breng aan de kook.
2. Voeg laurier toe. Zet het vuur 
lager en laat de soep circa 30 mi-

RECEPT
nuten zachtjes koken tot alles 
beetgaar is. Voeg de laatste 15 
minuten witte kool, macaroni en 
witte bonen toe. 
3. Verwijder blaadje laurier en 
roer bladselderij door de soep. 
Voeg zout en peper naar smaak 
toe. Schep de soep in warme 
borden en bestrooi met geraspte 
kaas.

M-PACT
Wist u dat “Vrijwilligers053”  
tegenwoordig M-Pact heet? 
Zij ondersteunen en stimu-
leren vrijwilligerswerk in En-
schede door u te adviseren 
en voor u te bemiddelen naar 
een geschikte vrijwilligers-
activiteit. Gegevens: HUB 
Twente, Boulevard 1945 3, 
www.m-pact.nl 

Winterse inspiratie om de donkere dagen op te vrolijken
Winterse decoratie
Voor dit prachtige stukje zijn 
producten uit het bos gebruikt. 
Er is een keramieken schaal 
met houtstructuur als onder-
grond gebruikt, daarop zijn 
diverse zelfgemaakte mosballen 
gelegd ter ondersteuning van de 
bloembollen. U kunt uiteraard 
verschillende bollen gebruiken, 
voor deze opmaak zijn hya-
cinthen en blauwe druifjes ge-
bruikt. Een mooi verweerde tak 
uit het bos maakt het geheel af!


