
Peter van Herpt, de voorzitter 
van onze wijkraad, heeft, tot zijn 
grote verdriet, afscheid moeten 
nemen van zijn functie. Hij kan 
zijn  full-time baan, waarbij hij 
veel op reis moet, niet langer 
combineren met de zware taak als 
voorzitter. 

Peter: “De Wesselerbrink is de 
grootste wijk van Enschede en 
daar ben je als wijkraad volop 
mee bezig.  Je bent maar met 
weinig mensen en dat vergt veel 
van iedereen. De wijkraad wordt 
nu gereorganiseerd. Dit is al eer
der geprobeerd, maar toen was 

hier veel weerstand tegen en je 
kunt nu eenmaal geen ijzer met 
handen breken. Waarschijnlijk 
wordt de taak van de wijkraad 
nu gesplitst. Er wordt nu veel tijd 
gestoken in de wijkbudgetten. 
Dit brengt scheve verhoudingen 
met zich mee. Het is wel de be
doeling dat de voorzitter onaf
hankelijk blijft en dus boven alle 
partijen staat”. 

In zijn jaren als voorzitter heeft 
Peter gelukkig maar 3 klachten 
hoeven te behandelen. Er wordt 
nu een behoorlijke sprong voor
waarts gemaakt. Jammer genoeg 
valt dit net samen met zijn ver
trek. Peter ging moeilijkheden 
nooit uit de weg: “Met goed 
communiceren en goed overleg 
kom je een heel eind. Je moet 
een helikopterview vasthouden 
en je afvragen hoe je iets moet 
aansturen. Het vertrek van Fran
cis Wessing (de toenmalige se
cretaris) drukte duidelijk op de 
wijkraad. Hij was een gezellige 
man en een harde werker, maar 
gelukkig voor hem en jammer 
voor ons, kreeg hij een nieuwe 
baan en had hij geen tijd meer 
voor de wijkraad”.

In zijn tijd als voorzitter heeft 
Peter meerdere hoogtepunten 
meegemaakt, waarvan de 1e 
Meet & Greet met bewonersver
enigingen één van de belangrijk
ste was. “Dit was een geweldige 
bijeenkomst, waar veel goeds 
uit voortgekomen is. Het zorgde 
voor veel nieuwe verbindingen 
in de wijk en meer interactie. 
Vroeger bestond de Wesseler
brink echt uit 4 verschillende 
buurten, die elkaar vaak becon
curreerden. Dit is nu een stuk 
minder geworden. Langzaam 
maar zeker gaan we de goede 
kant op en en worden de buur
ten medestanders in plaats van 
tegenstanders”. Het Feest van 
Verbinding heeft daar zeker ook 
toe bijgedragen.

Een groot probleem is dat de 
wijk altijd te weinig geld heeft 
voor projecten, maar ook voor 
de huisvesting van de wijkraad. 
Dit is een blijvend gevecht met 
de gemeente, waar de betrokken 
functionarissen soms wisselen 
en ieder een andere insteek heeft 
Er wordt door veel wijkbewoners 
ook nog steeds gedacht dat de 
wijkraad door de gemeente be
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Hier is dan, eindelijk, de zomereditie van de Brinkpraat. Zoals u misschien al gehoord hebt, is er veel veranderd 
bij de wijkraad. U kunt hieronder en op pagina 2 veel ove de veranderingen lezen.
Om het niet al te zwaar te maken, staat er in de rest van de krant veel leuks om de zomerperiode door te komen. 
Kom eens kijken bij de VIVA-activiteiten of ga lekker aan het puzzelen met de extra puzzels die we voor u verza-
meld hebben. Wij wensen u een fijne zomervakantie met mooi weer en veel ontspanning. 

Peter van Herpt

Tijdens de jaarlijkse BBQ voor de vrijwilligers nam Peter afscheid. 

Afscheid van een  
bevlogen voorzitter

taald wordt voor de werkzaam
heden die verricht worden. Dit 
is echt niet geval. Dat kan niet 
vaak genoeg gezegd worden. De 
wijkraad en iedereen die in de 
aangesloten werkgroepen en re
dactie meewerkt aan een mooie 
wijk, is een vrijwilliger en doet 
alles zonder er een cent voor te 
ontvangen. Dit is echt liefdewerk 
voor je wijk en buurt. 

Peter heeft ook mede gezorgd 
voor de plaatsing van de scher
men in het winkelcentrum. Na 
de huidige verbouwing zullen 
deze een meer prominente plaats 
gaan innemen. “Het zou bijvoor
beeld goed mogelijk zijn om live 
sportwedstrijden uit onze wijk 
op de schermen te tonen, zodat 
ook tijdens het winkelen wed
strijden gevolgd kunnen wor
den. Technisch is dat mogelijk, 
maar dan heb je wel weer een 
vrijwilliger nodig die zich daar 
mee bezig kan houden”.

Zo kom je steeds weer op het
zelfde punt uit: gebrek aan mens
kracht. Na de zomervakantie zal 
er met man en macht aan wor
den gewerkt om alles goed op de 
rails te krijgen.

Een bewijs van hoe het wel kan 
is het opnieuw in gebruik stellen 
van de fontein in het Wesseler
brinkpark. Dat was een wijkbre
de actie, waar iedereen de han
den voor uit de mouwen heeft 
gestoken en kijk eens naar het 
resultaat. Geweldig toch!

Peter, we wensen je alle goeds 
voor de toekomst en hopen je 
nog vaak bij wijkbijeenkomsten 
en andere activiteiten in onze 
mooie wijk te mogen zien. 
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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
Humanitas Twente
Oude Bornseweg 85
7556 GW Hengelo(O)
Tel. 074-2437733

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

Dierenartsen Frowijn en  
Vermeulen Enschede
Zunabrink 202 
Tel: 053 4780520

In ZuidWijkraad
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

ADRESSENLIJST

Vakantie
De wijkraad is met vakantie van 
4 juli t/m 4 september 2017.

De werkgroepen wijkbudgeten 
zijn met vakantie van 15 juni t/m 
4 september 2017. Er worden in 
deze periode dus geen aanvra
gen behandeld. 

Even voorstellen

Mijn naam is Diana Schovers. Ik 
ben oprichtster van Speelgoed-
bank Enschede en een alleen-
staande ouder van een zoon van 
8 jaar. 

Waarom heb ik de Speelgoed
bank Enschede opgericht? Ik 
heb zelf een uitkering, heb ook 
in de schulden gezeten en weet 

dus wat het is om altijd nee te 
moeten zeggen tegen je kind als 
het gaat om speelgoedcadeautjes 
en hoe het voelt als je je kind 
niet dat cadeautje kunt geven 
wat het graag had gewild voor de 
verjaardag. Dat doet heel zeer. 

Ook kunnen kinderen onder
ling heel hard zijn tegen elkaar 

en tegen je kind zeggen “ja jou 
mama/papa houdt zeker niet 
van jou, want kijk eens wat ik 
heb gekregen voor mijn ver
jaardag/sinterklaas/kerstman en 
kijk eens wat jij hebt gekregen”. 

Daarnaast weet iedereen dat 
spelen heel belangrijk is voor 
de ontwikkeling van het kind. 
Dat moet goed en veilig kun
nen gebeuren, maar doordat te 
veel mensen het financieel heel 
zwaar hebben, is dat lang niet 
altijd meer mogelijk. Als u uw 
kind de keuze geeft tussen geen 
speelgoedje of een dag geen 
brood, waar zal uw kind voor 
kiezen? Juist, het speelgoedje, 
omdat een kind wil spelen en 
dat is ook goed. Of u nu een uit
kering heeft of u hebt werk, als u 
onder de streep niet voldoende 
meer overhoudt, dan hebt u in 
mijn ogen recht op mijn hulp.

Speelgoedbank Enschede is be
doeld voor mensen met kin
deren van 0 jaar tot einde ba
sisschool. U hoeft niet uw hele 
financiële hebben en houden te 
laten zien. Het enige wat ik vraag 
is uw ID/paspoort en een bewijs 
dat u kinderen heeft. Dit kan 
zijn in de vorm van een ID of 
inschrijving in uw trouwboekje 
of een zorgpolis, noem maar op: 
alles waaruit duidelijk wordt dat 
u de ouder van het kind bent. 

Daarnaast wil ik vanaf nu ook 
grootouders verwelkomen. Over 
hoe we dat gaan implementeren, 
ben ik nog over aan het brain
stormen, maar ook grootouders 
zijn van harte welkom om voor 
hun kleinkind een cadeautje uit 
te zoeken. 

Mocht u nog vragen hebben, of 
denken dat u hier behoefte aan 

hebt, dan kunt u altijd langsko
men op speeltuin Het Steven
fenne, Boekweitstraat 39a in 
Enschede. Mijn openingstijden 
zijn: dinsdag van 12.30 tot 15.30 
uur en op donderdag van 10.00 
tot 13.00 uur. U lunt ook altijd 
even bellen op het nummer: 
0637331086 en u kunt een kijk
je nemen op www.speelgoed
bankenschede.nl. Aan de web
site wordt nog gewerkt. Deze zal 
later dit jaar weer helemaal up to 
date zijn. 

  Diana Schovers

Op 15 april vierde de oldtimer 
bromfietsclub OVC de Tukkers 
het 10 jarig bestaan, in samen-
werking met bewonersgroep 
Stokkumbrink en omgeving.

Leden en oudleden kwamen 
langs om herinneringen op te 
halen onder het genot van een 

kopje koffie of thee, waarbij ook 
genoten werd van een lekker 
stuk taart met brommerafbeel
ding.

Het stormachtige weer zorgde 
ervoor dat de tent wegwaaide 
en helaas hadden de clubleden 
tijdens hun toertocht de nodige 

pech. Toch konden we met een 
flinke opkomst en een drankje 
en hapje na afloop terugkijken 
op een geslaagde dag.  

Wilt u meer over de club weten 
of eventueel meedoen, mail dan 
naar ovcdetukkers@home.nl of 
bel 0534763451.

Brommers kiek’n Bewoners in beweging

Donderdag 29 juni heeft de Pos-
ten de samenwerkingsovereen-
komst “Bewoners in Beweging” 
getekend met het ROC van Twen-
te en Saxion Hogeschool Ensche-
de. Studenten van het ROC gaan 
wekelijks dementerende bewo-
ners stimuleren om te bewegen en 
Saxion studenten worden ingezet 
om de invloed van het bewegen te 
meten en te monitoren. 

Wie actief is heeft een kleinere 
kans op botontkalking, incon
tinentie en vallen. Het bewegen 

heeft een positieve invloed op 
de hersenen. Somatische en de
menterende bewoners hebben 
hier baat bij. ROC studente Nao
mi Wolf heeft samen met de be
woners van Heideveld (gesloten 
afdeling) op de nieuwe Difiets 
(aangeboden door Stimulerings
fondsRabobank en Fonds Sluy
terman van Loo) virtueel routes 
gefietst in Enschede Zuid. “Gaaf 
hoe deze mensen genieten van 
het bewegen en ik mijn steentje 
daaraan bijdragen kan”, aldus 
Naomi Wolf. 

Bestuur Wijkraad onderbezet
Het was al langer een publiek 
geheim dat voorzitter Peter van 
Herpt deze zomer het bestuur 
van de wijkraad zou gaan verla-
ten. Hij kon zijn taken voor de 
wijkraad niet langer combineren 
met zijn drukke baan.

Het bestuur was vanaf dat mo
ment al niet te ruim bezet, maar 
nu hebben ook Marcel Kobes 
en Jolanda Venturini te kennen 
gegeven met hun werkzaamhe
den voor de wijkraad te stop
pen. De afgelopen maanden is 
er veel contact geweest tussen 
leden wijkraad (werkgroepen 
wijkbudget en redactie Wesse
lerbrink) en het bestuur. Er be
stond een verschil van inzicht 
over de werkwijze. Hierover zijn 
ook uitvoerige gesprekken ge
voerd. Het is niet geheel gelukt 
om tot overeenstemming te ko
men. Uiteindelijk hebben Mar
cel en Jolanda er voor gekozen 
om zich terug te trekken uit de 
wijkraad. Zij gaven dit te ken
nen tijdens de (jaarlijkse) bij
eenkomst ter afsluiting van het 
seizoen. Nadrukkelijk willen ze 
hiermee ruimte geven aan nieu
we vrijwilligers, die met elkaar 
een gezamenlijke visie voor de 
toekomstige wijkraad vorm gaan 
geven.

Jolanda en Marcel hebben 
zeer veel energie gestopt in de 
wijkraad, Jolanda ruim 5 jaar en 
Marcel bijna 3 jaar. We bedan

ken beiden voor deze inzet en 
wensen hen veel succes en geluk 
voor de toekomst.

Voor het huidige bestuur be
tekent dit echter wel dat er nog 
maar 2 bestuursleden over zijn. 
Jan Winter blijft penningmeester 
en Henk Siekmans is voorzitter 
ad interim. Gelukkig heeft het 
bestuur een actieve achterban 
met betrokken leden. Vier van 
deze leden (uit de werkgroepen) 
sluiten na de zomervakantie aan. 
De gemeente heeft opbouwwer
ker Bertus Siemerink van Alifa 
gevraagd dit proces te begelei
den. Alle betrokken vrijwilligers 
zijn hiermee akkoord.

Het is duidelijk dat de wijkraad 
versterking nodig heeft, zeker in 
bestuurlijke zin. Hebt u belang
stelling en denkt u geschikt te 
zijn voor een functie in het be
stuur van de wijkraad, neemt u 
dan contact op met Bertus Sie
merink. Onderstaand treft u een 
profielschets aan, waarbij wordt 
aangegeven wat er zoals wordt 
verwacht. Contactgegevens Ber
tus Siemerink: tel. 0613578258  
mail: b.siemerink@alifa.nl.

Bestuursleden van Wijkraad 
Wesselerbrink, zijn bewoners 
die:

zich betrokken voelen bij de 

leefomgeving die verder reikt 
dan hun eigen straat of buurt;

kennis hebben van mentaliteit, 
levensgewoonten, sociale om
standigheden en mensen met 
een andere culturele achter
grond;

houden van aanpakken/kunnen 
organiseren;

weten overzicht te (be)houden;

tijd en geduld hebben;

goed kunnen luisteren;

goed kunnen samenwerken;

mensen kunnen enthousiasme
ren;

willen/kunnen netwerken;

inspelen op wensen en proble
men van de wijkbewoners;

checken of de oplossing waar 
medebewoners om vragen, 
daadwerkelijk  een oplossing 
voor het probleem is;

relaties kunnen onderhouden 
met gemeente/politiek/functio
narissen/instellingen;

openstaan voor feedback/op
bouwende kritiek.

WE WENSEN 
IEDEREEN  

EEN FIJNE  
VAKANTIE
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Broekheurnerstede
Woensdag 12 juli,  
16.00-18.00 uur:
Barbecue. Opgave kan in de 
Broekheurnerstede zelf. De kos
ten zijn op dit moment nog niet 
bekend. Dat kan uiterlijk 5 juli.

Woensdag 19 juli,  
15.00-16.30 uur:
Verkoop van bowl in het Grand 
Café.

Woensdag 26 juli  
15.00-17.00 uur:
Optreden door de groep “Alleen 
maar Hollands”. Entree € 3.50. 
Een middag om nooit meer te 
vergeten.

Woensdag 2 augustus,  
15.00-17.00 uur: 
Bingo. Een kaart kost € 2.00. In 
de pauze is er een extra verlo
ting.

Woensdag 9 augustus,  
14.30-16.30 uur: 
“Biodanza”. Entree € 3.50. Laat 
u vanmiddag meeslepen in de 
dans en ervaar hoe heerlijk dan
sen kan zijn.

Woensdag 16 augustus,  
14.30-16.30 uur:
Folkloristische dansgroep “De 
Krekkel”.  Entree € 3.50

Donderdag 17 augustus,  
14.30-16.30 uur 
Verkoop van aardappelpannen
koeken.

Donderdag 24 augustus,  
9.30-11.30 uur:
Minimarkt met o.a. sieraden.

Dinsdag 5 september,  
13.00-16.00 uur:
Beter Horen spreekuur, u dient 
eerst een afspraak te maken bij 
deze firma.

Dinsdag 5 september,  
19.30-21.30 uur:
Bingo. Een kaart kost € 2.00. In 
de pauze is er een extra verlo
ting.

Dinsdag 12 september,  
10.00-12.00 uur:
Bloemschikken o.l.v. een profes
sionele bloemiste, kosten € 7.50, 
zelf een bakje mee nemen en 
graag een week vooraf opgeven 
bij sociaal cultureel werk van de 
locatie.

Donderdag 21 september,  
9.30-11.30 uur:
Minimarkt.

Broekheurnerstede & Broekheurnerborch
Wekelijks bieden de Livio locaties, De Broekheurnerstede en Broekheurnerborch, tal van activiteiten waar 
wijkbewoners bij aan kunnen sluiten. De sociaal cultureel werker van de locatie kan u vertellen welke kos-
ten hieraan zijn verbonden. Bereikbaar via tel: 0900-9200 (normaal tarief)

Maandag 
09.30-10.15 uur: 
Tai Chi,  Broekheurnerborch

14.00-16.00 uur: 
Kaarten, Broekheurnerborch

14.30-15.30 uur: 
Manicure, Broekheurnerborch

14.30-16.00 uur: 
Haakmaaraan (handwerken), 
Broekheurnerstede 

19.00-20.00 uur: 
Koersbal, Broekheurnerborch

19.00-21.30 uur: 
Biljarten, Broekheurnerstede

Dinsdag
09.30-10.30 uur: 
Meer bewegen voor ouderen, 
Broekheurnerborch

15.30-16.30 uur: 
Tai Chi, Broekheurnerstede

19.00-21.00 uur: 
Kaartclub, Broekheurnerstede

Woensdag
10.30-12.00 uur: 
Rummikub, Broekheurnerstede

14.00-16.00 uur: 
Kaarten, Broekheurnerborch

14.30-16.30 uur: 
Sjoelen, Broekheurnerborch

15.30-16.30 uur: 
Snackverkoop, Broekheurner
borch

Donderdag
09.30-10.30 uur: 
Meer bewegen voor ouderen, 
Broekheurnerstede

10.00-11.00 uur: 
Manicure, Broekheurnerstede

Vrijdag
11.00-12.00 uur: 
Gemengd koor, Broekheurner
stede

14.00-17.00 uur: 
Biljarten, Broekheurnerstede

15.00-16.30 uur: 
Dansen, Broekheurnerborch

15.00-16.30 uur: 
Vrijdagmiddagborrel, Broek
heurnerstede

19.00-20.30 uur: 
Sjoelen, Broekheurnerborch

Wijkagenda

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

Huiskamer van de buurt
De Huiskamer van de buurt (Gezondheidscentrum Wesselerbrink, 
Wesselernering 60) is door de week open van 09.30 tot 12.00 uur en 
van 14.00 tot 16.00 uur. De activiteiten worden georganiseerd met en 
voor bewoners.

Maandag
09.30 - 11.30 uur: 
Tekenen, samen tekenen, onder 
het genot van een kopje koffie. 
Leer technieken aan en het wer
ken met verschillende potloden. 
Materialen zijn aanwezig. Bij
drage € 1,50 per keer, incl. koffie/
thee.

14.00 - 16.00 uur: 
Kaarten en creatief, gezellig aan 
de koffie met buurtgenoten. 
Daarnaast is er de mogelijkheid 
om te knutselen of te kaarten. 
Bijdrage € 1,50 per keer, incl. 
koffie/thee.

Dinsdag 
09.30 - 12.00 uur:
Seniorencafé met gastsprekers: 
twee keer per maand is er een 
gast met interessante informatie 
voor senioren. Op het overzicht 
in de Huiskamer ziet u wie wan
neer komt.

14.00 - 16.00 uur
Handwerken: met een groep lek
ker creatief bezig zijn. Bijdrage € 
1,50 per keer, incl. koffie/thee.

Woensdag
14.00 - 16.00 uur:
 Schilderen: samen schilderen en 
creatief bezig zijn met acrylverf, 
aquarel of krijt. Bijdrage € 1,50 
per keer, incl. koffie/thee.

Donderdag
09.30 - 11.30 uur:
Mantelzorghuiskamer en kof
fieochtend: vrijwilligers nemen 
even de zorg van u over, zodat u 
een boodschap kunt doen of bij
voorbeeld naar de kapper kunt. 
Elke week is er iemand aanwe
zig van bijv. het wijkteam of een 
wijkverpleegkundige. U kunt bij 
hen terecht met vragen of voor 
informatie.

10.30 - 11.30: 
Nordig walking: vanuit de Huis
kamer vertrekt de groep. Na af
loop wordt er samen koffie ge
dronken.

14.00 - 16.00 uur:
Handwerken: een groep enthou
siaste handwerkers komt bij el
kaar en wisselt inspiratie en pa
tronen uit. Bijdrage € 1,50 per 
keer, incl. koffie/thee.

Vrijdag
09.30 - 11.30 uur:
Multiculturele koffieochtend: 
ontmoet buurtbewoners van 
verschillende culturen en praat 
in het Nederlands met elkaar 
over allerlei onderwerpen.

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

De Posten
Er zijn deze zomer weer gezelli-
ge activiteiten bij restaurant De 
Brink.

11 juli 19.30 – 21.15 uur:
Muzikale Avond (muzikale 
keuken).

25 juli 19.30 – 21.15 uur:
Muzikale Avond (De Sokkies).

3 aug. 19.30 – 21.15 uur:
Muzikale Avond (John en Ales
sandra).

8 aug. 14.30 – 16.00 uur:
Bingo.

26 aug. 14.30 – 16.00 uur:
Dansgroepen Folkloristisch 
Festival (Daansers de Krekkel, 
Dansgroep uit Litouwen).

6 sept. 19.30 - 21.30 uur:
Muziek Korps Enschede van het 
Leger des Heils.

7 sept. 14.30 – 16.00 uur:
Bingo.

De entree is  € 5,00 per persoon, 
inclusief een kopje koffie/thee, 
iets lekkers bij de koffie en één 
drankje.

6 sept. Cd-krassen
13 sept. Glas graveren
20 sept. Spelletjesmiddag
27 sept. Strijkkralen

27 okt. (vrijdag) 
18.00 – 20.30 uur 

Halloween
4 okt. Vogels maken.
11 okt. Houtbranden
18 okt. 3D knutselen
25 okt. Bingo

Viva

Speeltuin
Tuindorp
Wesselerbrink
Vlierstraat 65
7544GG Enschede
053-4762523

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

Smiley & Alifa
Wesselerbrinklaan 150 / Hertmebrink 1 
tel. 0613905081

14 augustus t/m 18 augustus 2017
Kosten: 1 Euro per dag. Voor een lunch wordt gezorgd.
Tijd: 10.00 – 14.00 uur.

Maandag 14 augustus, Knutselen en Techniek
Dinsdag 15 augustus, Muziek en meer
Woensdag 16 augustus, Sport en Bewegen, met als gast Youri 
Mulder. Versla jij hem met FIFA ’17?
Donderdag 17 augustus Alles kan dag (luchtkussen, stormbaan etc.)

Naast de thema’s kunnen de kinderen op alle dagen geschminkt 
worden en binnen spelen met lego, kleurplaten of knutselmateriaal.
Ouders van jonge kinderen opgelet: dagelijks van 10.00 - 12.00 uur 
zijn er activiteiten van opvoedondersteuning voor moeders en kleine 
kinderen (0 t/m 3 jaar)!

31 juli t/m 4 augustus 2017
Kosten 1 Euro per dag. Zelf lunch meenemen.
Tijd: ochtend 10.00 – 12.00 uur,  
pauze 12.00 – 13.00 uur, middag 13.00 – 15.00 uur.
Vergeet niet elke dag je zwemkleding en  
handdoek mee te nemen!

Maandag 31 juli
Creatief: o.a. houtbranden en glasgraveren.
Diverse spelletjes: dammen, tafeltennis,  
waterspelen (bij mooi weer).

Dinsdag 1 augustus
Creatief: o.a. houtbranden en glasgraveren.
Diverse spelletjes: dammen, tafeltennis,  
waterspelen (bij mooi weer).

Woensdag 2 augustus
Creatief: o.a. houtbranden en glasgraveren.
Diverse spelletjes: dammen, tafeltennis,  
waterspelen (bij mooi weer).

Donderdag 3 augustus
Creatief: o.a. houtbranden en glasgraveren.
Diverse spelletjes: dammen, tafeltennis +  
toernooi, waterspelen (bij mooi weer).

Vrijdag 4 augustus
Creatief: o.a. houtbranden en glasgraveren.
Diverse spelletjes: dammen + toernooi,  
tafeltennis, waterspelen (bij mooi weer).

24 juli t/m 28 juli 2017
Kosten 1 Euro per dag  Zelf lunch meenemen. 
Tijd: ochtend 10.00 – 12.00 uur, pauze 12.00 – 
13.00 uur, middag 13.00 – 15.00 uur.
Vergeet niet elke dag je zwemkleding en  
handdoek mee te nemen!

Maandag 24 juli
Creatief: muziekles, schilderen, schminken, strijk-
kralen, haren vlechten, nagel art, hout branden, 
knutselen met ijsstokjes, dansen.
Attracties: springkussen, evenwichtsbalk, zwem-
bad, voetbal, basketbal, volleybal, badminton, 
dagelijkse rallysport.

Dinsdag 25 juli
Creatief: muziekles, schilderen, schminken, strijk-
kralen, haren vlechten, nagel art, hout branden, 
knutselen met ijsstokjes, dansen.
Attracties: springkussen, klimpramide, zwembad, 
voetbal, basketbal, volleybal, badminton, dage-
lijkse rallysport.

Woensdag 26 juli
Creatief: muziekles, schilderen, schminken, strijk-
kralen, haren vlechten, nagel art, hout branden, 
knutselen met ijsstokjes, dansen.
Attracties: springkussen, ringsteken te paard, 
zwembad, voetbal, basketbal, volleybal, badminton, 
dagelijkse rallysport.

Donderdag 27 juli
Creatief: muziekles, schilderen, schminken, strijk-
kralen, haren vlechten, nagel art, hout branden, 
knutselen met ijsstokjes, dansen.
Attracties: springkussen, razende roeland, zwem-
bad, voetbal, basketbal, volleybal, badminton, 
dagelijkse rallysport.

Vrijdag 28 juli
Creatief: muziekles, schilderen, schminken, strijk-
kralen, haren vlechten, nagel art, hout branden, 
knutselen met ijsstokjes, dansen.
Attracties: springkussen, stormbaan, zwembad, 
voetbal, basketbal, volleybal, badminton, dage-
lijkse rallysport.

Wijkagenda

Zomeractiviteiten
In de zomerperiode hebben de Broekheurnerstede en Broekheurnerborch wekelijks een bijzondere  
activiteit. Wijkbewoners nodigen we, ook hier, van harte uit.

Broekheurnerborch
Woensdag 2 augustus:
Zomer barbecue. Opgave in de 
locatie kan uiterlijk op 26 juli.

Dinsdag 7 augustus,  
19.30-21.30 uur: 
Bingo, . Een kaart kost € 2.00. 

Dinsdag 15 augustus,   
15.30 uur:
Zingen met het duo “Saxeon”. Zij 
spelen saxofoon en accordeon. 
Entree € 3.50 p.p.

Zondag 17 september,  
15.30-16.30 uur:
Matineeconcert met opera en 
operettekoor, “OOK 2000”. Gra
tis entree

Dinsdag 26 september,  
19.30-21.30 uur:
Folkloristische dansgroep “De 
Krekkel”. Entree € 3.50 p.p.



Zomer pret

Waarom lacht een kabouter als hij 

voetbal speelt?
Omdat het gras onder zijn oksels ki-

etelt!

Weet jij waarom katten niet naa
r 

buiten gaan als h
et regent?

Omdat het hondenw
eer is.

Wie kan er hoger 
springen dan 

een berg?
Iedereen, want e

en berg kan 

niet springen.

Waarom mogen koeien niet naar 

voetbalwedstrijden gaan kijken?

Omdat ze alleen maar ‘boe’ roepen.

Wat krijg je als je een egel en een slang met elkaar kruist?
Prikkeldraad.

Welke slang kan niet bijten?

Een tuinslang!

Waarom vliegen heksen altijd op een bezem?
Omdat de stofzuiger te zwaar is!

Waarom liggen de konijntjes ‘s avonds zo vlug in bed?Omdat ze maar 2 tanden hoeven te poetsen...

Weet jij waarom een aard-bei rood van kleur is?Omdat de aardbei zich schaamt voor zijn puk-keltjes.

Waarom zwemmen 

haaien alleen in 
zout 

water?
Omdat ze van pepe

r 

moeten niezen!

Wat een ouwe grap! 
Heksen gaan ook met 
hun tijd mee

Nee, vind jij het leuk als  
iemand over jouw eten loopt?

Zucht.. 
Word toch tuinslang zeiden ze. 
Vaste positie, rustig werk in de 
buitenlucht.

Sudoku 2

Rebus

Zoek de 11 verschillen

Sudoku 1

Wie drinkt wat?
Oplossing:  X - VII = III , VI + IX = X , VI + II = XIII

Verplaats een of twee lucifers om 
de som kloppend te maken

Hier zit de 
slang verstopt.  
Moeilijk te  
vinden he?

Verstoppertje
Tussen de bladeren op de foto  
heeft zich een giftige slang verstopt. 
Kun jij hem vinden?

+ =6

=3
_

+ + =8

Magisch vierkant
Vul de cijfers 1 t/m 9 in, zodat 
er in alle richtingen 15 uitkomt 
als je het optelt.

Rekensom
Vervang de plaatjes door cijfers, zodat de sommen kloppen.



Brinkpraat Brinkpraat Zomer 2017 Pagina 8 Zomer 2017 Pagina 9

Verbinden 

Het is alweer even geleden dat ik 
op het Feest van Verbinding bij 
en rond de Posten was. Wat was 
dat een mooi feest! Iedere keer 
als ik er aan terugdenk verschijnt 
er een glimlach op mijn gezicht. 
Mijn complimenten voor ieder-
een die hier aan heeft bijgedra-
gen.  

Ik heb er echt van genoten. U 
ook?   Ik heb die dag heel veel 
vrolijke en blije mensen gezien. 
Iedereen had het naar z’n zin. 

Er werd met elkaar gepraat, ge
lachen, gezongen, gedanst, ge
schreven, gesport, gegeten en 
gedronken. Die dag maakte het 
niet uit hoe oud je was, of wat je 
culturele achtergrond was; ieder
een stond met elkaar in verbin
ding. Dat was mooi om te zien. 
Ik denk dat Willem Marcelis dit 
ook precies zo bedoeld heeft. 
Ik hoop dat zijn gedachtengoed 
zich als een olievlek verder zal 
uitbreiden over de hele Wesse
lerbrink.  

We hebben die dag laten zien dat 
we een inclusieve samenleving 
kunnen zijn. Een samenleving 
waarin we de kracht en het ta
lent van iedere bewoner benut
ten. We hebben laten zien dat we 
elkaar willen leren kennen, groe
ten en helpen, Met respect voor 
onderlinge verschillen, zodat er 
plaats is voor ieders levensover
tuiging.   Ik wil hier graag op 
voortborduren door hier samen 
met, u in de tweede helft van dit 
jaar, verder aan te werken. 

Maar eerst staat de vakantie voor 
de deur en ga ik samen met mijn 
vrouw en kinderen genieten van 
de zomervakantie. Daarna sta 
ik weer helemaal voor u klaar. 
U kunt me elke eerste woens
dag van de maand vinden in het 
wijkservicecentrum Zuid. Een 
afspraak kunt u maken via het 
secretariaat van stadsdeel Zuid, 
telefoonnummer 053 481 8520.

Ik wens u allen een hele fijne va
kantie!

 Jurgen van Houdt

Gemeente

Wethouder Jurgen van Houdt

Alles-in-één school 

Als wethouder Jeugd en Onder-
wijs ben ik erg blij met de recen-
te opening van de alles-in-één 
school in uw wijk. 

Het is goed om te zien dat dit 
initiatief vanuit de Gemeente 
Enschede heeft geresulteerd in 
een mooie samenwerking tus
sen alle betrokkenen in de wijk: 
de school, kinderopvang Heb
bes, het wijkteam, GGD Twente, 
Stichting onderwijsbegeleiding 
Oost Nederland, Power (taal
lessen voor volwassenen), logo
pedie, fysiotherapie en Alifa. 

Ook ben ik trots op de ouders 
en buurtgenoten die een belang
rijke rol hebben gespeeld in de 
totstandkoming. Waarvoor har
telijk dank! 

Mijn wens is dat de Allesinéén
school de kansen vergroot voor 
het hele gezin. Je kunt er op elk 
moment zomaar binnenlopen en 
er is ruimte om naar je verhaal te 
luisteren. De school wil namelijk 
meer bieden dan alléén maar on
derwijs. De school is de ontmoe
tingsplek van de wijk. Een school 
met nu en in de toekomst een 
passende aanpak qua onderwijs, 
hulpverlening, ondersteuning en 
taalaanbod. 

Alle betrokkenen werken als één 
team samen om binnen uw eigen 
kring vroegtijdige zorg voor u en 
uw kinderen te bieden. Uiteraard 
passend bij u, uw gezin en de 
buurtgenoten in de wijk. Ik hoop 
dat de allesinéén school een 
plek wordt waar we gezamenlijk 
talent ontwikkelen en waar u als 
ouders en buurtgenoten met uw 
kinderen graag naar toe gaat! 

Eelco Eerenberg

Enschede  
een groene stad

Enschede is een echte groene 
stad, rijk aan heesters, gazons, 
weides, bomen enz.. waar we elke 
dag van mogen genieten.

Dat wil niet zeggen dat de na
tuur niet iets te kort komt. Zo
wel flora als fauna hebben het 
niet gemakkelijk, vooral als het 
om hun leefomgeving gaat.

De gemeente heeft daarom een 
tijd geleden al besloten om zo
wel flora als fauna een handje 
te helpen. Er wordt over de hele 
stad nagedacht om groene linten 
aan te leggen.

Voor de insecten hebben we be
dacht dat het goed is om stuk
ken grond uit te zoeken die we 
kunnen inzaaien met een wilde  
bloemenmengsel. Of het creëren 
van bloemenlinten. Bloemen 
waar ze veel nectar en stuifmeel 
van af kunnen halen. Heel recent 
hebben we de Broekheurnering 
(als lint) ingezaaid en ook het 
terrein voor de Shellpomp op de 
hoek van de Broekheurnerrond
weg en Broekheurnering. 

Bij deze stukken grond hebben 
we mooie informatieborden ge
plaatst. Daarop staat informa

tie over de ingezaaide stukken 
grond en veel informatie over 
wie er gebruik van maken.

Dit zijn uniforme borden die we 
gebruiken met gegevens over 
voor dat bepaalde gebied inge
zaaid bloemenmengsel.

Ton Loevering
Wijkbeheerder Wesselerbrink

Vernieuwende impuls welzijnswerk

Wijkbudget
BUITENSPEELDAG STOKKUMBRINK

Wethouder Eelco Eerenberg

Alifa, Eurus en Visier, drie Twent-
se organisaties met ieder hun ei-
gen rol in het welzijnswerk, heb-
ben de krachten gebundeld om 
welzijnswerk naar een hoger plan 
te tillen. 

Wijkwelzijnswerk anno nu ver
eist namelijk veel vaardigheden 
en vooral oprechte samenwer
king mét in plaats van voor be
woners. Luisteren, aansluiten en 

van daaruit activeren, vormen 
samen een belangrijke sleutel. 
Maar, een wijk bestaat nooit uit 
één soort bewoner en iedereen 
heeft andere behoeften. Pre
cies dit maakt wijkwelzijnswerk 
boeiend en tegelijk zeer uitda
gend. 

Om deze uitdaging succesvol in 
te vullen vormen de drie organi
satie de Twentse Alliantie. Door 
ieders sterke kant aan te spreken 
ontstaat er ‘vernieuwende conti
nuïteit’. 

Alifa, de grootste partij van deze 
alliantie, brengt haar jarenlange 
ervaring met wijkwelzijnswerk 
én vele doelgroepen in. Ali
fa staat  samen met haar ruim 
600 vrijwilligers  stevig in de 
samenleving van Enschede. Eu
rus en Visier, twee slagvaardige 
organisaties met veelzijdige er
varing in welzijnswerk, brengen 
juist de vernieuwing, zoals het 
Economisch Wijkwelzijn!

Twentse insteek
Goed kijken en luisteren naar 
wat in een wijk nodig is en op
timaal hierop aansluiten. Dat is 
wat het goed combineren van 
en samenwerken tussen de drie 
organisaties mogelijk maakt. 
Zowel Alifa als Eurus of Visier is 

zich bewust van de eigen sterke 
kanten en weet wat in welke si
tuatie het beste aansluit.

Het is dus om het even of de 
situatie in een wijk meer conti
nuïteit vereist of juist innovatie
kracht nodig heeft; de Twentse 
Alliantie heeft een passend aan
bod. En vraagt een situatie om 
verandering van focus, dan kan 
er snel geschakeld worden. Door 
de bijzondere kwaliteit van iede
re partner staat er een krachtig 
samenwerkingsverband.

Zoals de naam ‘Twentse Alli
antie’ doet vermoeden, hebben 
alle drie de organisaties volledig 
Twentse wortels. Met deze ach
tergrond en alle specialismen 
in welzijnswerk kan de Twentse 
Alliantie grote maatschappelijke 
vraagstukken aan op een manier 
die past bij de Twentse mentali
teit. 

Meer informatie bij
Alifa: Riny Coenders,  
r.coenders@alifa.nl,  
06 39061669
Eurus: Rudi Theunissen,  
rudi@eurus.nl,  
06 53991722
Visier: Wilfried Olde Hartman,  
wilfried@visiermd.nl, 
 06 53781457

Wilde bloemen

Ton Loevering, de trotse beheerder van een groene wijk. 

FEEST VAN VERBINDING

SPEELTUIN TUINDORP 
MULTICULTURELE MARKT

WILT U OOK IETS LEUKS  
ORGANISEREN VOOR UW BUURT? 

VRAAG HET AAN BIJ  
WIJKBUDGETTEN!
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Spirituele 
avonden
Woensdag 13 september 2017: 
Spirituele Beurs met ca. 25 medi-
ums en therapeuten. 

Een beurs waarbij voor iedere 
bezoeker wat valt te ontdekken 
op spiritueel gebied met diverse 
therapeuten en mediums. Om 
iedereen een kans te geven voor 
een behandeling of reading, du
ren de consulten maximaal 10 
tot 15 minuten.

Woensdag 11 oktober 2017: 
Openbare avond. Helderziende 
waarnemingen en bloemense
ance door Ria Visser. Er mag per 
bezoeker 1 bloem/foto op tafel 
worden neergelegd.

Wijkcentrum De Magneet, Hert
mebrink 1, 7544 DC Enschede.
Tijd: 20.00 tot max. 22.30 uur.
De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Kosten: vrije gift.
Meer informatie: info@parama
luna.nl, www.paramaluna.nl

Advertentie pagina

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.

Wilt u ook adver-
teren?

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

	  

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

DSR	  food	  Enschede	  
Berninkholthoek	  9	  
M:	  06-‐52112205	  

	  

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

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

twitter.com/
fietscityfclz            

facebook.com/
fietscitylandewezuid

Volg ons online!

Specialisten in noord
hollandse kaas op de 

donderdagmarkt

w w w.depostenfysiotherapie.nl

Fysio?

Ik ga naar 
de Posten!

fysiotherapie

Vraag? & Aanbod!
Kinder-
middag
Op 22 augustus aanstaande houdt 
Noaberschap 053 hun jaarlijkse 
kindermiddag. Deze zal plaats
vinden op speeltuin het Varvik, 
Hendrik Smeltweg 50, Ensche
de. Het duurt van 11.00 tot 15.00 
uur, met aansluitend een bbq 
voor kinderen en ouders  Wij 
hebben er weer veel zin in.

Aanmelden kan vanaf nu en de 
aanmelding sluit 10 augustus. 

Burendag
Burendag is een jaarlijks terugke-
rend feest dat je samen viert met 
je buren en de buurt.

In 2017 vieren we Burendag 
op 23 september. Het is een 
dag waarop je gezellig samen 
komt en waarbij veel mensen 
iets goeds doen voor elkaar en 
de buurt. Wacht niet te lang en 
meld uw nieuwe burendagactivi
teit aan bij het Oranjefonds.

Sport- & Gezond-
heidsmarkt 
Op zaterdag 30 september 2017 
van 12.00 tot 16.00 uur vindt de 
jaarlijkse Sport- en Gezondheids-
markt plaats in winkelcentrum 
Zuid. 

Deze markt staat volledig in het 
teken van Sport & Gezondheid. 
Voldoende bewegen en een ge
zonde leefstijl zijn belangrijk 
voor lichaam, geest en sociale 
ontwikkeling. Met deze markt 
dragen we hier een steentje aan 
bij. Organisaties en verenigingen 
krijgen de kans zich op een laag
drempelige manier te promoten 
en bewoners te enthousiasmeren 
voor Sport & Gezondheid. Met 
een gratis stand en de mogelijk
heid om een demo op het po

dium te geven, is dit een mooie 
kans om jezelf te presenteren en 
bij te dragen aan het thema sport 
en gezondheid in Zuid. Doet u 
mee? Wilt u bewoners informe
ren over uw sportmogelijkheden 
in de wijk en/of stad, gezon
de voeding of veilig bewegen? 
Meld u aan! De organisatie van 
de Sport en Gezondheidsmarkt 
ligt in handen van Gea van der 
Sleen i.s.m. de ondernemers van 
winkelcentrum Zuid. Voor meer 
informatie kunt u contact op
nemen met Gea van der Sleen. 
Opgave is mogelijk per mail: 
sportinfomarkt2013@gmail.
com. Aanmelding is mogelijk tot 
16 september 2017.

Baby’s en peuters
Speelt uw kind graag met ande-
re kinderen? Vindt u leuk om 
andere ouders te ontmoeten en 
ervaringen te delen? Heeft u wel 
eens vragen over de opvoeding 
en ontwikkeling van uw kind? Of 
zoekt u een activiteit voor uzelf? 
Dan is de ontmoetingsgroep voor 
ouders en jonge kinderen van 0-4 
jaar iets voor u! 

Elke dinsdagmorgen van 9.30
11.15 uur is er een ontmoe
tingsgroep bij u in de buurt in 
wijkcentrum de Magneet. In de 
groep spelen ervaren vrijwilli
gers met uw kind: samen eten, 
samen drinken, samen zingen. 
U zit in dezelfde ruimte, zodat 
er altijd contact is met uw kind. 

Deelname aan ontmoetings
groepen is gratis.

Wat doen we zoal? Bijkletsen, 
thema’s bespreken, bijvoorbeeld: 
wanneer krijgt mijn kind zak
geld? Wat kan ik doen om de taal 
van mijn kind te stimuleren? En 
knutselen of samen ontbijten. Er 
is veel ruimte om met eigen vra
gen te komen!

Adres: Wijkcentrum De Mag
neet, Hertmebrink 1, Enschede. 
Contactpersoon: Christine Mul
der, telefoon: 0653205361

NB: In de schoolvakanties zijn 
we gesloten!

MS Collecte
Van 20 t/m 25 november organi-
seert het Nationaal MS Fonds de 
landelijke huis-aan-huiscollecte 
om geld in te zamelen voor on-
derzoek naar de ziekte Multiple 
Sclerose. 

MS is een chronische ziekte 
van het centrale zenuwstelsel. 
In Nederland hebben meer dan 
17.000 mensen MS, en jaarlijks 
krijgen 800 mensen de diagno
se. De eerste ziekteverschijn
selen openbaren zich meestal 
tussen het 20e en 40e levensjaar 
en het is de meest invaliderende 
ziekte onder jonge mensen in 
Nederland. Veelvoorkomende 
klachten van MS zijn moeheid, 
oogklachten, krachtverlies, co
ordinatiestoornissen, blaaspro

blemen en gevoelsstoornissen. 

Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Onderzoekers weten 
nog niet waardoor MS veroor
zaakt wordt en hoe het genezen 
kan worden. Met de opbrengst 
van de collecte investeert het Na
tionaal MS Fonds in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij dat mensen met MS zich 
beter voelen door jou? Word 
collectant. Help MSpatiënten. 
Collecteren is niet moeilijk en 
kost maar 2 uur van je tijd. En 
het is nog leuk ook. Kijk op de 
website www.mscollecte.nl voor 
meer informatie en meld je snel 
aan. Samen staan we sterker te
gen MS!

Alles-in-een
De helpende hand bij een gezelli-
ge en leerzame ochtend

In het kader van onze Allesin 
éénSchool organiseren wij elke 
vrijdagochtend in de schoolwe
ken ouder–kindactiviteiten voor 
peuters en kleuters tussen 2 en 
6 jaar en hun ouders. Alle peu
ters, kleuters en hun ouders uit 
onze buurt zijn van harte wel
kom. U hebt de mogelijkheid 
om samen met uw kind(eren) 
aan een gezellige ochtend deel 
te nemen: peuters tussen 2 en 3 
jaar van 10.00 tot 11.00 uur, peu
ters tussen 3 en 4 jaar van 11.30 
tot 12.30 uur en kleuters tussen 
4 en 6 jaar van 13.00 tot 14.00 
uur. Elke vrijdagochtend heb
ben wij een andere programma. 
De ene ochtend doen wij samen 

een spelletje. De andere ochtend 
gaan wij knutselen of voorlezen. 
Wij kunnen ook samen naar de 
bieb of de kinderboerderij. Een 
vaste medewerker van POV de 
Zuidsprong zal de ochtenden 
begeleiden.

Voor vragen en aanmeldin
gen kunt u terecht bij POV de 
Zuidsprong op maandag tot met 
donderdag tussen 11.45 en 12.30 
uur en op vrijdag tussen 9.00 en 
12.00 uur, telefoonnummer 053
4776611.
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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 sept. 2017, Hertmebrink 1, 7544DC Enschede

KRUISWOORDPUZZEL

Winnaar vorige puzzel: 
J. Schouwink. 

Doe mee en maak kans 
op een boodschappenpakket 

t.w.v.€25

Oplossing puzzel lente-editie

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

Antwoord vorige Ken je wijk:
Roltrap Winkelcentrum 
Zuid

Horizontaal
1 trekdier, 3 sint (afk.), 5 toon, 
6 riviertje, 7 noordoost (afk.), 
9 niet parkeren (afk.), 10 pijn-
lijk voorval, 12 Guinea (afk.), 
14 schutspatroon, 16 Ecuador 
(afk.), 17 voorportaal, 18 volle 
maan (afk.), 19 pias, 20 halsge-
deelte, 23 Costa Rica (afk.), 24 
gering, 25 water in Friesland, 
26 beroep (divers), 29 zaniken, 
31 voormiddag (Eng. afk.), 32 
circa (afk.), 33 hoon, 34 Noord 
Holland (afk.), 35 officieel, 37 
jongensnaam, 41 100 gram 
(afk.), 43 bijwoord, 44 Duitsland 
(afk.), 45 onschendbaarheid, 47 
meta, 49 in memoriam (afk.), 
50 in verband met (afk.), 51 
intonatie, 54 ingenieur (afk.), 56 
onderofficier (afk.), 57 lidwoord, 
58 meisjesnaam, 59 ontsmetten.

Vertikaal
1 ruwheid, 2 kleurenbereik, 3 
hartendief, 4 fokmethode, 5 
vrouwenbeweging, 6 geestdrift, 8 
overeenkomend, 10 pamflet, 11 
nummer (afk.), 12 gedelegeer-
de, 13 infantiel, 15 verdwijn, 21 
uitroep van attentie, 22 tovergo-
din, 27 uitroep van minachting, 
28 naaf, 30 Indonesië (afk.), 34 
noordoost (afk.), 36 stopteken, 
38 meisjesnaam, 39 Isle of man 
(afk.), 40 San Marino (afk.), 
42 gezanik, 46 thans, 48 lectori 
salutem (afk.), 52 handwarmer, 
53 geluid door koe, 55 toon.

RECEPT

Benodigdheden: 1 bos
je rozen en fresias, gipskruid 
en pistachekleurig groen. 
Werkwijze: half blok oase nat 
maken en in de schaal plaatsen. 

Het groen rondom verdelen. De 
rozen in een bolvorm verwer
ken. Daarna opvullen met de 
fresia en het gipskruid.

Dit gehaktbrood is warm en koud 
lekker, dus ook handig voor een 
picknick. Serveer er stokbrood 
bij, een aardappelsalade of een 
rauwkostsalade.

Benodigdheden: 1 ui, 1 rode 
paprika, 1 teentje knoflook, 1 
blikje tomatenpuree (ongeveer 
70 gram), 1 theelepel chilipoe
der, 3 eieren, 450 gram gehakt, 
150 gram paneermeel.

Bereiding: Verwarm de oven 
voor op 175 graden. Bekleed een 
cakevorm met bakpapier (geen 
cakevorm? bekleed dan een bak
plaat met bakpapier). Snipper de 
ui en snijd de paprika fijn. Pers de 
knoflook en vermaal dit samen 
met de stukjes ui en paprika, de 
tomatenpuree, het chilipoeder 
en een flinke snuf peper en zout 
in de keukenmachine. Klop de 
eieren los, meng goed door de 
puree heen. Kneed nu de gehakt 
samen met het paneermeel door 
het mengsel. Schept de gehakt 
in de cakevorm, duw goed aan 
(of kneed het deeg stevig tot een 
broodvorm op de bakplaat), zet 
45 minuten in de oven.

Eet smakelijk!

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 14 58 68 64(Greet Roelf-
sema)

Mailadres: Brinkpraat@
wesselerbrink.com.

Sluitingsdatum volgende 
Brinkpraat: 11-09-2017. 
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. 

SUDOKU

Speelsterkte: Zeer moeilijk

Speelsterkte: Gemiddeld


