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VAN DE REDACTIE

Een nieuw jaar, een extra dikke Brinkpraat. Om u voor te bereiden op alles wat er dit jaar staat te gebeuren,
hebben wij besloten om de krant 4 extra pagina’s te geven. Het bleek geen enkel probleem te zijn om die extra
pagina’s vol te krijgen, want er gebeurt van alles in onze mooie wijk. Gelukkig is onze redactie uitgebreid met
2 redacteuren: één voor de lay-out en één die geweldige cartoons maakt. Ook schrijft een wijkbewoner nu
elk kwartaal een column “Prikkeldraadpraadt”. Misschien een ideetje voor u. Kunt u leuk schrijven of hebt u
ergens een uitgesproken mening over, stuur het naar ons en wie weet staat uw verhaal een volgende keer in
onze krant.

Wij wensen u een gelukkig
en
gezond 2018!

Nieuwe voorzitter wijkraad

len we ons dan ook sterk maken
om in de wijk datgene te doen
wat nodig is. Denk hierbij aan
saamhorigheid en verbindingen
in onze wijk. Er is nog veel werk
te doen, maar ik denk dat het zal
lukken. Waar ik voor sta is transparant zijn naar buiten en zo de
wijkraad weer die uitstraling
geven die men in de wijk weer
hard nodig heeft.

Ik ben Henk Siekmans en sinds
kort voorzitter van de wijkraad
Wessselerbrink. Ik ben getrouwd
met Henny en in het grote bezit

van 2 kinderen met aanhang. En
4 kleinkinderen waarvan er ook 2
een vriend hebben, dus eigenlijk
6 kleinkinderen...

Het is een eer om voor deze wijk
iets te betekenen. Ook al om
samen te werken met een geweldige team achter me. Samen zul-
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Wat nu al een groot succes is,
is het inloopspreekuur op de
woensdagmorgen in de Mag- Achterpagina
neet aan de Hertmebrink. Bij
deze nodig ik jullie uit voor een Ken je wijk, recept, puzzel
Pagina 16
bezoek, kom gerust langs.
Groet Henk Siekmans

Gouden Enschede-speld voor Johanontvanger
Bruinsma
was van een gouOp 8 januari ontving onze
eigen “hoffotograaf ” Johan
Bruinsma, tot zijn grote
verrassing, de gouden Enschede-speld uit handen van
burgemeester Onno van Veldhuizen opgespeld als dank
voor al het vrijwilligerswerk
dat hij al tijden verricht.

den Enschede-speld. Gelukkig waren zowel zijn zoon
als zijn kleinzoon aanwezig Nieuws of Tips?
om het historische moment
op de gevoelige plaat vast te
leggen.

Wij zijn erg trots op hem
en hopen nog lange tijd van
Johan was naar Saxion ge- zijn diensten gebruik te kunlokt met de smoes dat hij nen maken.
één van de ontvangers van
de Enschede-speld moest fo- Johan, nog een keer profi Mail onze redactie:
brinkpraat@wesselerbrink.com
tograferen. Het was een gro- ciat!
of scan de QR-code hier boven.
te verrassing dat hij zelf de
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ADRESSENLIJST
Gemeente
Servicecentrum Zuid
Wesselerbrinklaan 102
7544 JZ Enschede
Algemeen, klachten en
Verkeersspreekuur.
Tel: 14 053
Wijkbeheerder
Tel. 053-4818506
Klachtencommissaris
(ombudsman): postbus@
klachtencommissarisenschede.nl
Wijkagenten
Erna de Witte-Wind,
Yusuf Oztas, Hennie Zwartbroek en
Henk-Jan Kamp.
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
D.L.M. Idema en
M.G.G. Wilberink
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

ETL Enschede Tandtechniek Laboratorium
Vassebrink 1
Tel: 053 4782299

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

Fysiotherapie

Fysiotherapie
Gezondheidscentrum
Wesselerbrink,
Wesselernering 60-4
Tel. 053-4780470
Therapie Centrum
Enschede
Fysiotherapie-ostheopathieaccupunctuur
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

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

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

Tandartsenpraktijk Bijvank
B.V. Enschede
Het Bijvank 253
Tel: 053 4761919
Tandartsenpraktijk
Wesselerbrink
Wesselernering 60-10
Tel: 053-4769140

we samenstelling is er ook weer
nieuwe energie vrij gekomen.
Samen met de verschillende
werkgroepen zijn ze een verbindende factor in de wijk. De wijkbudgetten die vele bewonersinitiatieven mogelijk maken, De
Brinkpraat en de website www.
wesselerbrink.com zijn hierbij
succesfactoren.

Apotheek Broekheurne
Wesselernering 1-B
Tel: 053 4770025

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

Tandartsen

Er zit groei in de Wesselerbrink

Apotheken

Kinderfysioteam
Enschede
Locatie Zuid
Wesselerweg 5
Tel: 053-4341488

Dierenartsen Frowijn en
Vermeulen Enschede
Zunabrink 202
Tel: 053 4780520
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Opening Feest van Verbinding
Naast de problemen die de Wesselerbrink kent, zijn er ook veel
mooie initiatieven die door bewoners worden opgezet. Wat er
het afgelopen jaar uitsprong voor
mij was, het ‘Feest van verbinding”. En voor mij zat dat vooral in de voorbereiding. Zoveel
bewoners uit de wijk, die bereid
waren om mee te denken, initiatieven te ontwikkelen en deze
ook nog eens zelf uit te voeren.
Zo werd er door bewoners ‘Tent
van verhalen’ bedacht. Een plek
in de wijk waar mensen hun verhaal konden doen. Als mensen
een ‘podium’ krijgen en anderen
willen luisteren, dan zijn ze meer
dan bereid om hun verhaal te
doen, zo bleek die dag tijdens het
‘Feest van verbinding’. Ook het
“Foodplaza’ op ‘de Bult’ was een
succes: eten verbindt!
Het afgelopen jaar heb ik op verschillende brinken een bezoek
gebracht en ik ben elke keer opnieuw positief verrast hoe bijna
vanzelfsprekend mensen hun
verhaal doen. Die verhalen bieden aanknopingspunten om samen met bewoners iets in gang
te zetten waarmee men nieuwe
energie krijgt voor zichzelf en
voor de buurt.

De verschillende bewonerscommissies die actief zijn met activiteiten op hun brink. Bijvoorbeeld de activiteitenvereniging
‘De Brink’ die jaarlijks ‘Multi
Culti’ organiseert.

Naast de bewoners zijn er ook
veel professionals actief in de
wijk om te werken aan een inclusieve samenleving. Ik ben
er van overtuigd, dat wanneer
we hier in gezamenlijkheid aan
blijven werken, bewoners gelukkiger worden, gezonder en actiever worden. Ik lever dan ook
het komende jaar graag mijn
bijdrage vanuit het wijkwelzijnswerk als netwerkcoach, samen

Opening Centrum Samen Sterk
En wat denken van de Kinderboerderij. Wat een aantrekkingskracht! Mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers
aldaar. Mooie ontwikkeling is
ook de Alles in één school ‘De
Zuidsprong’ in Het Lang. Vele
mensen komen daar, naast de
basisschoolleerlingen, bij elkaar.
Inmiddels heeft ook POWER
Zuid daar haar intrek genomen.

met mijn collega’s van SVEN.
Onze inzet is gericht op het gezamenlijk met netwerkpartners
en bewoners werken aan het
vergroten van de leefbaarheid,
veiligheid en sociale samenhang
in de buurten en wijk de Wesselerbrink, waarbij we ook inzetten op het voorkomen van dure
zorg.

Genoeg te doen dus, maar volAan Het Bijvank is het afgelopen gens mij zijn we met z’n allen op
Soms hebben mensen eerst een jaar zorgcentrum ‘Samen Sterk’ de goede weg.
luisterend oor en daarnaast wat geopend, vooral gericht op ouondersteuning nodig om ener- deren met een Syrisch-Ortho- Ik wens iedereen een Gelukkig
gie vrij te maken en in beweging doxe achtergrond. Maar ook be- Nieuwjaar!
te komen. Sommige ( groepen) woners met een andere afkomst
bewoners doen dit al langer en zijn welkom.
Graag tot ziens,
zijn een vaste waarde binnen de
Bertus Siemerink,
Wesselerbrink. Zoals de vrijwil- De Wijkraad Wesselerbrink zat
netwerkcoach bij SVEN
ligers van de speeltuinen Tuin- voor de zomervakantie even in
dorp en ’t Polböske.
een dalletje, maar in de nieu-

OPENBARE WIJKRAAD VERGADERING
donderdag 08-03-2018
Wijkcentrum De Magneet
Aanvang: 19:30 uur

Brinkpraat

Gratis juridisch advies

In Zuid

Kerstfeest en openbare wijkraadvergadering

Wellicht heeft u weleens een
geschil met uw werkgever, verhuurder, de overheid of uw
buurman gehad? Heeft u een beschikking (besluit) ontvangen
van de gemeente en wilt u graag
in bezwaar? Hoe stelt u een bezwaarschrift op? Waar moet u
op letten? Wat als uw werkgever
voornemens is u te ontslaan? Kan
uw werkgever dit zomaar rechtsgeldig doen?

slag kunnen. De medewerkers
kunnen u helpen door naar aanleiding van het inloopspreekuur
passend advies te verlenen over
uw juridische vragen. Wij streven ernaar om het advies binnen 10 dagen na afloop van het
inloopspreekuur middels e-mail
naar u toe te sturen. Helaas kunnen wij geen zaken per e-mail
aannemen. Wij vragen u dan
ook om naar één van onze inloopspreekuren te komen, zodat
Stichting Wetswinkel Twente is de medewerkers uw juridische
een juridische organisatie die situatie helder hebben en u vergratis juridisch advies verleent volgens van een gedegen advies
aan eenieder die daar behoefte kunnen voorzien.
aan heeft. Bij Stichting Wetswinkel Twente zijn medewerkers Het inloopspreekuur vindt
werkzaam die allen een rechten- plaats in het wijkcentrum ‘De
studie volgen aan een universi- Magneet’ aan de Hertmebrink 1,
teit of een HBO-instelling. Het 7544 DC Enschede. U bent van
team van gemotiveerde rechten- harte welkom om vrijblijvend en
studenten zit in een gevorderde zonder afspraak plaats te nemen
fase van hun opleiding. Zij zet- in onze wachtruimte. Onze meten zich naast hun studie vrijwil- dewerkers staan dan graag voor
lig voor u in.
u klaar!
Voor al uw juridische vraagstukken kunt u elke donderdagavond
van 19:45 tot 21:00 uur terecht
op ons gratis inloopspreekuur.
U kunt denken aan vragen op
het gebied van onder meer het
arbeidsrecht,- huurrecht,- contractenrecht, personen- en familierecht,- sociaal zekerheidsrecht
en bestuursrecht.

Voor meer informatie over Stichting Wetswinkel Twente kunt u
een kijkje nemen op www.wetswinkeltwente.nl. Heeft u vragen
over Stichting Wetswinkel Twente? U kunt dan een e-mail sturen
naar info@wetswinkeltwente.nl.
Wij verwelkomen u graag op ons
inloopspreekuur.

Tijdens ons wekelijkse inloop- Hartelijke groet,
spreekuur wordt u in de gelegenheid gesteld om uw verhaal te
Het bestuur van
doen, waarna onze medewerkers
Stichting Wetswinkel Twente
met uw juridische vraag aan de
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Zomertijd gaat in op 25
maart 2018

TWENRENO

TRAPRENOVATIE

Tel.: 053 - 851 19 71
www.twenreno.nl
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Hobbyclub Sonja 35 jaar
“Wanneer we begonnen zijn?
Sjah…”. Sonja kijkt Corrie en Luts
vragend aan. Corrie Casteleyn en
Luts Vierdag, beiden 84 jaar oud
en de oudste leden, zijn er al vanaf
het begin bij. De dames beginnen
in geuren en kleuren te vertellen
en herinneringen op te halen over
“hoe het allemaal begon”.

In 1983 zaten ze in het Brinkhoes, een oude boerderij die
dienst deed als jeugd- en wijkcentrum. Helaas is deze boerderij afgebrand en verhuisden ze
naar het nu Pompidou, alwaar
Stichting Alifa gehuisvest was.
Toen de Gemeente het ovrnam
werd de huisvesting te duur en

Een greep uit de zelfgemaakte voorwerpen
Sonja van Vugt is ooit een hobbyclub gestart voor de vrouwen
in de wijk. Voor de gezelligheid
en om de dag door te komen.
Geïnspireerd door vele creatieve
ideeën uit tijdschriften maakten de dames “hebbedingen”
van dakpannen, fietsbanden,
maakten ze vogelhuisjes, handgemaakte kaarten, etc. Al met
al gewoon lekker creatief bezig
zijn en daarbij tevens materialen recyclen. Tegenwoordig is de
inspiratiebron een beetje uitgeput en zijn ze meer overgegaan
naar handwerkactiviteiten zoals
breien en haken. Maar er worden nog steeds materialen hergebruikt: o.a. gehaakte tasjes van
repen plastic tassen.

hebben ze twee jaar in een huiskamer aan de Pollenbrink gezeten. Maar dat was wel een beetje
te klein voor 22 mensen. Daarna
is de hobbyclub naar Wijkcentrum de Magneet uitgeweken,
waar ze nu al zeker 25 jaar zitten, sinds de opening van de

Magneet.
Ze zijn met 22 leden begonnen.
“Maar ja”, grapt Sonja, “we zitten
nu op 10 leden, door de leeftijd
vallen er wel wat om, we blijven
niet jong he”. Sonja wilde drie
jaar geleden al stoppen, maar
er bleek geen opvolgster te zijn
om het clubje te leiden. Nu is
het meer een gezelligheidsclubje
voor de “jonge oudere”. Ze komen elke woensdagmiddag bijeen van september tot mei en regelmatig maken ze wat uitstapjes
in de buurt. Corrie en Luts voegen lachend toe: “ja en vergeet
onze etentjes niet he, want daar
doen we het voor”. Elke zomervakantie en met de kerst gaan de
dames samen gezellig uit eten.

Maatjes ontstonden halverwege
de jaren tachtig, rond de uitbraak van de ziekte aids. Toen
professionele gezondheidszorg
aan aids-patiënten tekort schoot,
sprongen vrienden en anderen
in voor ondersteuning, psychosociale hulp of gewoon voor het
ondernemen van een ontspannende activiteit. Deze ‘buddy’s’
hebben model gestaan voor veel
maatjesprojecten die volgden.
Vanaf 2007 ondersteunt het

Alifa BudgetBuddy’s
Begin juli 2017 zijn een aantal actieve vrijwilligers gestart met een
project om bewoners uit Enschede-Zuid, die schulden hebben, te
ondersteunen. Deze groep richt
zich op mensen die beginnende
schulden hebben en ondersteunen hen om weer zicht te krijgen op hun financiën om erger
te voorkomen. Dit doen zij door
individuele ondersteuning te geven door middel van een budgetbuddy. Het uiteindelijke doel is
dat de hulpvrager financieel/ administratief weer op eigen benen
kan staan.
Wat doen de BudgetBuddy’s van
Alifa:

- Zij gaan samen met de cliënt
De club heeft een ledenstop, kijken naar hun financiële situwat wel jammer is, want zo heel atie;
veel wordt er niet georganiseerd
in de wijk voor de dames. Mis- - Zij ondersteunen de cliënt bij
schien dat iemand ooit nog het het vinden van een oplossing
voor de (dreigende) schulden;
initiatief verder oppakt.
Wij wensen de dames heel veel
plezier en vooral: veel gezellig- - Zij helpen de cliënt met een
plan waardoor men in de toeheid!
komst grip houdt op de financiën;

- Deze hulp is geheel GRATIS;
- Is er méér hulp nodig dan deze
vrijwilligers kunnen bieden, dan
verwijzen zij door naar passende
gespecialiseerde hulp;
- De vrijwilligers zijn getraind
op het gebied van schuldhulpverlening. Zij laten graag zien
hoe men de geldproblemen de
baas wordt;
- Zij zijn er voor iedereen: JONG
en OUD.
Wil men een vrijblijvend gesprek? Kom dan iedere don-

derdagochtend van 09.00 tot
12.00 uur naar het gratis inloopspreekuur in Wijkcentrum De
Magneet, Hertmebrink 1 in Enschede, of stuur een e-mail naar:
budgetcoaching@alifa.nl.

SVEN neemt wijkwerk
in Zuid over van Alifa
Corrie Casteleyn en Luts Vierdag; de oudste leden van de club

Iedereen kan Maatje worden
Maatjes zijn er in alle soorten. Er
zijn Maatjes die langskomen. Maa
tjes die helpen of advies geven.
Maatjes die anderen laten lachen.
Of Maatjes die meegaan naar
moeilijke dingen. Er zijn wandelmaatjes, leesmaatjes, boodschappenmaatjes, schuldhulpmaatjes,
huiswerkmaatjes, sportmaatjes.
En nog veel meer Maatjes. Dus
als je iets wil doen voor een ander, kun je Maatje worden.
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Oranje Fonds Maatjeswerk in die dat nodig heeft. Door ‘Maaa
tje’ te worden. Het Oranje Fonds
Nederland.
ondersteunt met deze campagne
in
Er zijn duizenden soorten Maa Maatjes-/mentorprojecten
tjes en Maatjesprojecten. En al het hele land bij het vinden van
die verschillende projecten heb- vrijwilligers.
ben als gemeenschappelijk kenmerk dat er regelmatig een-op- Het Oranje Fonds steunt Maaa
een contact plaatsvindt tussen tjesprojecten het hele jaar door
een vrijwilliger en iemand die met geld, kennis en aandacht.
tijdelijk aandacht, ondersteu- Als grootste sociale fonds van
ning of begeleiding kan gebrui- Nederland versterkt het Oranje
ken. Soms heten de projecten Fonds duurzame projecten en
Maatjesproject, maar er zijn ook organisaties die maatschappelijk
Vriendendiensten, Buddyzorg, verbinden. Kijk voor meer inforMentorprojecten of coachpro- matie op www.oranjefonds.nl.
jecten. Vaak verschillen deze
van opzet, duur en doelgroep.
Zo zijn er projecten speciaal
voor scholieren en weer andere
speciaal voor nieuwkomers.
Maatjes Gezocht is een campagne waarmee het Oranje Fonds
mensen wil bewegen om vrijwilligerswerk te doen voor iemand

Vanwege de uitkomst van de
aanbesteding zal SVEN met
ingang van1 januari 2018 het
wijkwelzijnswerk in de stadsdelen West en Zuid uitvoeren.
SVEN is ontstaan uit de organisaties Participe en Radar Uitvoering, die elkaar aanvullen en
versterken.

ten zijn. In zuid zijn dit: Arife
Nisli Alkan (Helmerhoek), Jeroen Wams (Stroinkslanden) en
Jolande van den Bergh en Bertus Siemerink (allebei Wesselerbrink). In de volgende editie van
Brinkpraat stellen wij ons graag
nader aan u voor.
Voor vragen vanuit de Wesselerbrink kunt u terecht bij Bertus
Siemerink, die eerder bij Alifa
in dienst was. Te bereiken via:
bsiemerink@radaruitvoering.nl
telefoon: 06-06-15437184.

De 6 uitvoerende medewerkers
zullen in de wijk opereren onder
de naam SVEN, wat staat voor:
Samen Versterken van Enschede
door Noaberschap. Hoewel alle
medewerkers in principe overal inzetbaar zijn, zullen er voor Graag tot ziens
elke wijk een aantal vaste gezich-

Nog even over kerstbomen
Elk jaar kregen de brinken/stra- er fantastisch uit. Volgende kerst
ten een kerstboom, ter waarde wellicht een vervolg!
van € 25 als ze dat wilden. In
2017 had de wijkraad aan het
eind van het jaar een financiële meevaller en daarom werd er
besloten, ook in het kader van
de duurzaamheid waar we in dit
nieuwe jaar de nadruk op willen
leggen, om 30 grote kerstbomen
aan een mast te bestellen voor
de hele Wesselerbrink. Het was
een groot succes: de kerstbomen
vonden gretig aftrek en het zag

Brinkpraat

In Zuid

Even voorstellen: Rick Hogenboom
deze veranderende zorgwereld
een stimulerend leven kunnen
bieden waarin ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Want het welzijn van onze klanten staat bij
ons hoog in het vaandel. Ons
motto “hartelijk, huiselijk en
hulpvaardig” doen onze medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers daarom ook zeker eer
aan.
Per 1 januari 2017 ben ik gestart
als directeur van de Posten. Een
prachtige organisatie met veel
ambitie die zich dagelijks inzet voor de beste zorg voor haar
klanten.
Na een HBO-V studie en een
achtergrond in de psychiatrie
volgde ik na militaire dienst de
studie Gezondheidswetenschappen. Vervolgens heb ik vanuit
diverse rollen in de ouderenzorg
kennis en zicht gekregen op de
veranderingen in de zorgsector.
Mijn uitdaging zie ik vooral in
de vraag hoe wij onze klanten in

Inmiddels is er alweer een jaar
verstreken en heb ik de Posten
goed leren kennen. Na kennismaking met onze eigen organisatie, heb ik ook onze externe
relaties beter leren kennen en
zijn er door samenwerking met
elkaar al veel nieuwe ideeën en
initiatieven tot bloei gekomen
die de professionele kwaliteit
van zorg aan en het welzijn van
onze klanten ten goede zijn gekomen.
Een mooie ontwikkeling waar
ik trots op ben en waaraan ik
met veel plezier nog jaren mijn
steentje blijf bijdragen!

Prikkeldraadpraadt
‘Echt waar, Nana?’ Ik knik: ‘Echt
waar, lieve kind!’
Het laatste halfuurtje oppasple
zier wordt steevast afgesloten met
een dvd’tje. Deze keer eentje van
de Snorkels. Vandaar ook de vraag
hoe het komt dat de snorkels een
snorkel op hun hoofd hebben.
Het antwoord: “omdat ze plank
ton een delicatesse vinden en dit
op de bodem van de zee groeit”,
wordt een beetje argwanend ont
vangen. Ze droegen dus bijna altijd
een snorkel en in de loop der jaren
groeide dat ding vast op hun hoofd.
‘Echt waar? Ja dus, echt waar. Als
we samen naar haar eigen huis lo
pen worden we bijna op de stoep,
omvergereden door een jongeda
me op een scooter. Een hand aan
het stuur en de andere inclusief
een mobiel, aan haar oor. ‘Dat mag
niet hè?’ ‘Nee lieve kind, dat is heel
gevaarlijk.’
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Net bekomen van de schrik
scheurt er een auto voor ons de
hoek om, zeker nooit gehoord van
een 30 kilometer zone.
Ineens herinner ik me een ge
sprek eerder deze week en zie ik de
toekomst heel helder voor me...:
We gaan ons aanpassen net als
de Snorkels en worden mensen
met in plaats van oren, want luis
teren doen we toch niet meer naar
elkaar, rechts een mobieltje en
links een wifi antenne.
Tegen die tijd hebben we mis
schien ook wel auto’s die automa
tisch de gewenste snelheid rijden
en spontaan een parkeerplaats op
zoeken als je ervoor kiest om toch
je telefoon te gebruiken.
‘Echt waar, Nana? ‘Misschien wel,
lieve kind’

Wiet, wat mag wel en wat mag niet?
Op een dag stonden er bij Lisa 2
agenten voor de deur, “Mevrouw,
we hebben klachten ontvangen
over een vermeende wietlucht afkomstig van dit adres. Heeft u toevallig wietplanten?”. Lisa stond
perplex: “klachten? Van wie? En
ja, ik heb wietplantjes”. De klachten waren anoniem doorgegeven.
“Maar vijf plantjes mag toch?”

niet voor vervolgd worden. Dat
wil zeggen: Het is in principe
verboden om ook maar 1 wietplant in huis te hebben. Echter is er besloten als je voor de
eerste keer wordt gepakt met
maximaal 5 planten, dat je dan
niet vervolgd wordt door het
OM(Openbaar Ministerie). De
planten en benodigdheden worden wel vernietigd. Heb je een
De algemene opvatting over het jaar later weer 5 planten in je
wietbeleid is dat er vijf plantjes woning, dan zal je wel vervolgd
voor eigen gebruik toegestaan worden door het OM en heb je
worden. Dit is echter een misvat- een strafblad aan je broek.
ting: het kweken, verhandelen en
verwerken van wiet of wietplan- In de opiumwet is een scheiten is volgens de Opiumwet ille- ding gemaakt tussen harddrugs
gaal. Het wordt gedoogd, maar en soft drugs. Drugs met veel
is en blijft illegaal. In dit geval risico’s voor de volksgezondgaat het om de toppen van de heid (hard drugs) en drugs met
vrouwelijke wietplant, waar o.a. minder risico voor de volksgehasj van gemaakt wordt of waar zondheid (soft drugs). Omdat
de Opiumwet moeilijk te handjoints van gedraaid worden.
haven was, is het gedoogbeleid
Wat houdt dat gedoogbeleid in ingevoerd. Dit beleid betreft de
Als de politie op je stoep staat coffeeshops en is bijna veertig
voor die vijf plantjes, zul je er jaar geleden ingesteld. Er is toen

afgesproken om plaatsen aan te
wijzen (coffeeshops) waar tegen
strenge regels en richtlijnen bepaalde soft drugs mogen worden
verkocht. Onder andere is bepaald, dat de leeftijd van de klant
18 jaar of ouder moet zijn, niet
meer dan vijf gram per klant per
dag verkocht mag worden, geen
reclame en overlast mag plaatsvinden enz.
Coffeeshops worden geregeld
gecontroleerd op de naleving
van de vastgestelde regels. De
softdrugs worden bij de coffeeshops illegaal aangeleverd. Dit
zou goed geregeld moeten worden, want hierdoor ontstaan de
illegale wietkwekerijen.
Wat mag absoluut niet?
(Binnen)kweken van wiet met
behulp van apparatuur zoals een
kweeklamp en afzuiging. Het
aftappen van elektriciteit is buitengewoon gevaarlijk, want hierdoor werken de stoppen niet als

grotere kwekerijen, dit zijn vaak
privé kwekerijen bedoelt om zo
veel mogelijk geld te verdienen.
9 van de 10 kwekerijen bevinden
zich in een woonhuis. Vanwege brandgevaar en waterschade
Alle producten die gemaakt brengen deze kwekerijen veel
worden van wiet zoals olie, risico’s met zich mee. De politie
e-juice, boter, thee vallen ook rolt ongeveer 80 van die grote
onder de opiumwet en zijn ver- kwekerijen per jaar op.
boden. Mensen die afhankelijk
zijn van medicinale wiet kunnen Legalisering van soft drugs
deze op recept via de huisarts Legalisering zou goed zijn voor
krijgen. Binnen twee maanden de aanvoer van de soft drugs in
wordt er aan De Heurne (cen- de coffeeshops. Dit komt ten
trum Enschede) een Cannatheek goede aan de Volksgezondheid,
geopend, daar worden in de de overheid kan dan beter coneerste instantie zogenoemde trole uitoefenen op het THC
CBD-producten verkocht. CBD gehalte (de psychoactieve stof)
is de niet-psychoactieve stof in en de kwaliteit. Er worden in
een wietplant en wordt gebruikt de illegale wietteelt vaak allerlei
bestrijdings- en chemische midvoor medicinale doeleinden
delen gebruikt, die erg slecht zijn
voor de volksgezondheid. Ook
Wietbeleid Politie Enschede
De politie in Enschede heeft een wordt het moeilijker gemaakt
actief team van tien leden om il- om te “sjoemelen” met de belaslegale wietteelt tegen te gaan. Ze tingbetalingen op wiet- en hasj
houden zich vooral bezig met de verkoop.
beveiliging met vaak brand tot
gevolg. Sommige lampen worden erg heet en staan te dicht op
de planten waardoor ook brand
kan ontstaan.
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Buurtfeest Haarlebrink

Buurtfeest Hulskamphof

Cruijff Court

Cruijff Court

Polboske

Polboske
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Kinderkerst Haarlebrink

Slamat Datang

Sint Maarten kinderboerderij

Kerst kinderboerderij

Kerstmarkt de Posten
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ENSCHEDE MARATHON
Hallo luitjes, dit zijn dr. X. Hamster, die graag van allerlei leuke wetenswaardigheidjes verzameld en vist hij ook nog naar andere interessante dingen en zijn waarde collega drs. G. Mol die zeer diep gravend onderzoek doet en niet bang is voor
vieze vingers, of andere vitale lichaamsdelen, kledingstukken, of... nou ja, wat dan
ook eigenlijk, kortom, ze doen op hun manier echt vreselijk hun best, als het ware,
en daar gaat het om uiteindelijk, mooi toch?

Een hele lange tijd geleden, augustus 490 v.Chr. om precies te zijn, en dat is eigenlijk
best wel heel lang geleden, al zeg ik het zelf, hadden de Grieken weer eens ruzie met
de buren, en in dit geval waren het de Perzen. Over een stukje land, en wel het huidige
Griekenland” dat toen nog uit stadstaten bestond, helaas was oorlog in die tijd iets
dat wel vaker voorkwam en ja, ellende dus, maar wat doe je eraan? Niet veel in ieder
geval!

De Perzen wilden een ordinair spelletje landjepik spelen (eerste perzische oorlog),
als een stelletje tienjarige rotjochies die zoveel mogelijk gebied willen inpikken om
erover te kunnen heersen, maar de Grieken hadden hier dus totaal geen zin in,
en het was voor hun dus een strijd tussen vrijheid en overheersing, dus dat de
Perzen baasje over hen kunnen spelen en wat een stelletje rotzakken waren dat.
Tsjonge jonge, zeg, ekkie.

Onder leiding van Miltiades een charismatisch stoer kereltje dat geliefd was bij de
vrouwtjes en zijn vrienden en ook nog een aardig robbertje kon vechten, werd de slag
van Marathon uitgeknokt op een grasveldje vlakbij het stadje Marathon dat toen Marathonas heette, tussen de hoplieten, dat zwaar bewapend betekend, want zo noemden ze zichzelf graag en dat mag ook best vind ik en de gemene Perzen.

Ondanks dat de Griekse hoplieten zwaar in de minderheid waren, waren ze voor
de donder niet bang, en gooiden ze hun kop in de strijd met hun beproefde wapen,
de Griekse falanx, een muur van overlappende schilden en speren, en lieten ze de
Perzen een poepje van eigen deeg ruiken, als een scheet bij heldere hemel, of zoiets,
of ze dat nu wilden of niet, want eigen schuld dikke bult!, en zo begon de ellende.

Het was een heftige strijd, waarbij de Griekse falanx ervoor zorgde dat er duizenden
Perzen over de kling werden gejaagd en er bij de Grieken slechts 192 hoplieten vielen
te betreuren. Toen de Grieken de Perzen terug de zee in hadden getrapt, werdt er een
koene koerier, Pheidippides genaamd, naar Athene gestuurd om het goede nieuws te
vertellen, en zo vertrok onze held aan zijn tocht.

50 JARIGE JUBILEUM EDITIE
Volgens de overlevering heeft de koene koerier de hele afstand van ruim 42 kilometer in één ruk afgelegd, maar, dat is niet helemaal waar, want hij had onderweg een
vervelend steentje in zijn sandalen gekregen, die na een tijdje behoorlijk veel pijn
begon te doen en het was nog een heel gedoe om het erweer eruit te krijgen en hij
moest nog plassen ook nog, verdorie nog aan toe, jeetje zeg.

Toen hij zijn sandalen weer aan zijn voeten had is hij natuurlijk gewoon weer door
gerend en als men de mythe mag geloven, is hij nadat hij het nieuws van de overwinning in Athene had verteld, pardoes neergevallen en heeft hij van pure uitputting zijn laatste adem uitgeblazen. Is dat niet een een treurig einde voor onze koene
koerier, ja toch, niet dan? (traantje, snik snik snik, arme Pheidippides).

In het jaar 393 werd de Olympus heidens verklaard door een kinderachtig Romeins
keizertje met de naam Theodosius, die overal spoken zag of zoiets. En ondanks dat
in de 18 eeuwen daarna, in naam van de katholieke kerk van allerlei hele nare dingen
werden gezegd en gedaan, zag geen enkele paus ooit een reden om dit weer terug te
draaien. Wat een stelletje sukkelaars zeg!

Pas aan het einde van de negentiende eeuw, toen de oudheid werd verheerlijkt in
West-Europa, werdt de Olympus weer nieuw leven ingeblazen en op 6 april 1896
werden de eerste moderne Olympische Spelen gehouden in Griekenland, en één van
de onderdelen was een lange afstandsloop en je raadt het al, dat was de marathon als
eerbetoon aan onze koene koerier Pheidippides en dat was best wel aardig van hen!

De Enschede Marathon werdt voor het eerst gelopen in 1947 en is daarmee de oudste marathon van Nederland en West-Europa. Er liepen toen maar 51 lopers mee,
en dat is nu, 50 jaar later, wel even andere koek, want vandaag de dag lopen er wel
11.000 deelnemers mee en het worden er nog steeds meer. Kun je nagaan, dat wordt
nog wel eens heel erg gezellig, weet je wel.

Nou, ik hoop dat jullie inmiddels niet in slaap zijn gevallen, of een denkspier hebben verrekt, want het feestje moet natuurlijk nog beginnen en wel op 22 april en, o
ja, helaas kunnen we hier op de Wesselerbrink dit jaar niet naar het spektakel gaan
kijken, want dat ligt niet op de route, tsja, helaas pindakaas, want zo lopen (of rennen) die dingen nou eenmaal als je even niet oplet.

Brinkpraat

Speeltuin

‘T Polböske
Wesselerbrink

Beltrumbrink 52 B
7544 ZD Enschede
053 477 08 57
tpolboske@gmail.com

Agenda Creatief Polböske
Januari – april 2018
10 januari: Vingerverven
17 januari: Knutselen met lege bakjes
24 januari: Glasgraveren en voor de kleintjes kleien
31 januari: 3D knutselen
7 februari: Valentijnknutselen
14 februari: Bingo
21 februari: Strijkkralen
28 februari: Voorjaarsvakantie geen creatief
7 maart: Krijtzout maken
14 maart: Haken en loomen
21 maart: Hout branden
28 maart: Paasknutselen
4 april: Creazand
11 april: Bingo
18 april: Koekjes maken en bakken
25 april: Knutselen met wasknijpers
Programma is onder voorbehoud
Creatief is op woensdagmiddag van 14:30 tot 16:00 uur.
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gratis entree.
Voor alle kinderen een beker ranja.

Smiley
Wesselerbrinklaan 150
tel. 0613905081

In de koude maanden is Smiley alleen op woensdagmiddag open. Als er toch een speciale activiteit is, zal
dat op Facebook komen te staan.
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DOEN! Beurs
De Doen Beurs! is een
participatiemarkt waar
bewoners
informatie
kunnen krijgen over
vrijwilligerswerk en het
aanbod aan activiteiten in de eigen buurt.
De Doen Beurs! brengt
vraag en aanbod samen.

Bij de Doen Beurs! zijn
verschillende organisaties uit Enschede aanwezig, variërend van zorgen welzijnsinstellingen

tot sportinstellingen. Zij
bieden informatie over
de activiteiten die wekelijks voor bewoners
worden georganiseerd
en welke mogelijkheden
er zijn voor vrijwilligerswerk. De aanwezige
instellingen hebben een
marktkraampje. Bewoners die willen deelnemen aan een activiteit in
hun buurt of zich willen
aanmelden als vrijwilliger, kunnen zich ter

plekke inschrijven.

Hieronder volgt een
overzicht van de beurzen
in 2018. De data zijn nog
onder voorbehoud en de
locaties worden nog bekendgemaakt.
08-03 Centrum
24-05 Twekkelerveld
26-07 Inburgeraars
20-09 Oost
18-10 Noord
22-11 Zuid

Sjors Sportief ook in tweede deel schooljaar
Tot aan de zomervakantie kunnen kinderen van
de basisschool meedoen aan Sjors Sportief. Ook
in het tweede deel van het schooljaar is er volop
keuze. Inschrijven kan via www.sjorssportief.nl.

Via Sjors Sportief kunnen basisschoolkinderen
(vaak gratis) kennismaken met activiteiten zonder meteen lid te hoeven worden. Dit jaar doen
er 60 sportaanbieders mee! Kinderen vanaf
groep 1 t/m 8 mogen zich het gehele schooljaar
Sportaanbod: Bij korfbal, zeilen, capoeira, inschrijven voor zoveel sportactiviteiten als ze
handbal, voetbal, karate, tennis, frisbee, scher- willen.
men, tafeltennis, schaatsen, judo, shorttrack
schaatsen, rugby, softbal, volleybal, breakdance Sportaal: Sjors Sportief maakt het mogelijk dat
en badminton zijn nog plaatsen beschikbaar. kinderen op vrijblijvende wijze kennis kunnen
Deze sportaanbieders hebben cursussen tot het maken met diverse takken van sport.
einde van het schooljaar.
Meer weten? Kijk op www.sportaal.nl/activiteiLaagdrempelig zonder direct lid te worden: ten/sjorssportief/

Activiteiten Broekheurnerborch en Broekheurnerstede januari/april 2018
Wekelijks bieden dze Liviolocaties tal van activiten waar
wijkbewoners bij aan kunnen sluiten. De sociaal cultureel werker van de locatie kan u vertellen welke kosten
hieraan zijn verbonden. Bereikbaar via tel. 0900-9200
(normaal tarief).

11.30 uur. Graag zelf een bakje mee nemen. De kosten zijn € 7.50 p.p. Opgave is noodzakelijk. Dat kan via
053-4602210 of via 0900-9200.
Maandag 19 maart, 19.30 uur, Bingo. Kaarten kosten €
2.00 per stuk.
Zondag 25 maart, 15.30 uur, Matineeconcert. Gratis
toegang.
Woensdag 28 maart Paasbroodmaaltijd. Informatie
kunt u verkrijgen bij Jeanet Buikema.

woensdag 17 januari, 19.30-21.30 uur: optreden duo
“Tix Nix”;
donderdag 18 januari, 09.30-11.30 uur: minimarkt.

Februari
Dinsdag 6 februari, 19.30-21.30 uur: bingo;
Zondag 11 februari, 10.00-11.00 uur: koffieconcert EuBROEKHEURNEBORCH
regio Winter Orkest;
Maandag
Woensdag 14 februari, 15.00-16.30 uur: Aswoensdag.
09.30-10.15 uur: Tai Chi; 14.00-16.00 uur: kaarten;
Er is haring te koop. Daarnaast kunt u genieten van
14.30-15.30 uur: manicure; 19.00-20.00 uur: koersbal.
BROEKHEURNERSTEDE
een gezellige muziekmiddag;
Dinsdag
Maandag
Woensdag 28 februari, 16.30-18.30 uur: stamppotbuf09.30-10.30 uur: meer bewegen voor ouderen.
14.30-16.00
uur:
haakmaaraan
(hand- fet.
Woensdag
14.00-16.00 uur: kaarten; 15.30-16.30 uur: snackver- werken);
19.00-21.30
uur:
biljarten.
Dinsdag
Maart
koop.
15.30-16.30 uur: Tai Chi; 19.00-21.00 uur: kaartclub.
Dinsdag 6 maart, 19.30-32.30 uur: bingo;
Vrijdag
Woensdag
donderdag 15 maart, 09.30-11.30 uur: minimarkt;
15.00-16.30 uur: dansen; 19.00-20.30 uur: sjoelen.
10.30-12.00 uur: rummikub; 14.30-16.30 uur: sjoelen. vrijdag 16 maart: Nationale pannenkoekdag I,s,m,
OBS Harry Bannink;
Extra activiteiten Broekheurnerborch januari t/m Donderdag
09.30-10.30 uur: meer bewegen voor ouderen; 10.00- woensdag 21 maart, 19.30-21.30 uur: optreden
april
Februari
11.00 uur: manicure; 14.30-15.30 uur: koersbal.
“O.O.K.”(opera- en operettekoor);
donderdag 28 maart, 16.30-18.30 uur: Paastafel.
Woensdag 7 februari, Carnaval vieren vanaf 19.30 uur Vrijdag
Maandag 19 februari, 19.30 uur. Bingo. Kaarten kosten 11.00-12.00 uur: gemengd koor; 14.00-17.00 uur:
biljarten; 15.00-16.30 uur: vrijdagmiddagborrel met April
€ 2.00 per stuk.
Dinsdag 3 april, 19.30-21.30 uur: bingo;
Bloemschikken op woensdag 7 en 21 februari van snack.
woensdag 4 april, 14.00-16.30 uur: Wilens lingerie;
10.00-11.30 uur. Graag zelf een bakje mee nemen. De
kosten zijn € 7.50 p.p. Opgave is noodzakelijk. Dat kan EXTRA ACTIVITEITEN
woensdag 11 april, 14.00-16.30 uur: Schepers mode;
via 053-4602210 of via 0900-9200.
Januari
maandag 30 april, 10.00-12.00 uur: Ruben Jansen, moWoensdag 3 januari, 15.00-16.30 uur: nieuwjaarsbij- deverkoop.
Maart
eenkomst;
Woensdag 7 en 21 maart, Bloemschikken van 10.00- dinsdag 9 januari, 19.30-21.30 uur: bingo;

Brinkpraat

Winter 2018 Pagina 11

Wijkagenda

Activiteitenkalender PCOB 2018
Woensdag 10 januari 2018 Activiteitenmiddag “GLAS IN LOOD”
PCOB. In de Immanuëlkerk aanvang 14.30 uur.
Een creatieve en technische invulling van een
“NIEUWJAARSRECEPTIE” met declamatie hobby. door: dhr.Koen Hulscher
en muziek.
Woensdag 10 oktober 2018 Gezamenlijke actiWoensdag 14 februari 2018 Activiteitenmiddag viteitenmiddag PCOB met KBO afd. Enschede.
PCOB. In de Immanuëlkerk aanvang 14.30 uur. In de Immanuëlkerk aanvang 14.30 uur. Oud
mavodirecteur, laat zien en vertelt erg boeiend
Voorlichting over: “AFVALSCHEIDING”... over zijn verzameling
Niet alleen wat je moet scheiden maar ook hoe
doe je dat?
“ANSICHTKAARTEN”
van
Enschede.
Door: dhr. Joop Sybrandi
Waarom doen we dat? Welke problemen ondervinden we er bij en hoe kunnen we dat op- Woensdag 14 november 2018 Activiteitenmidlossen? Door: Milieudienst Twente
dag PCOB. In de Immanuëlkerk aanvang 14.30
uur.
Woensdag 21 maart 2018 Activiteitenmiddag
PCOB. Samen met KBO. In Speeltuingebouw “VALPREVENTIE”
Voortsweg 225 aanvang 14.00 uur. Met een
erg leuke en boeiende lezing/vertelling over: Uitleg over osteoporose en waar we als ouderen
“STOLPERSTENEN”. Door: Dhr. Yspeerd
op moeten letten en zelf kunnen doen om botbreuken te voorkomen.
Woensdag 11 april 2018 Jaarvergadering,
PCOB. In de Immanuëlkerk aanvang 14.30 uur. Woensdag 12 december 2018 Activiteitenmiddag PCOB. In de Immanuëlkerk aanvang 15.30
Na de pauze: Viering “50-JARIG JUBILEUM” uur. Deze middag staat geheel in het teken van
van de PCOB afdeling Enschede.
“ADVENT” , omlijst met muziek, zang en declamatie. Afsluitend met een kerstdiner. AanWoensdag 9 mei 2017 Activiteiten PCOB. Bij melding vereist telf. 06-268 003 30
voldoende belangstelling, wordt er een
De Immanuëlkerk is aan de Wich. Nijkamp“BUSDAGTOCHT”
straat 95, te bereiken met buslijn 4 en 5.
georganiseerd, met als afsluiting een diner. Opgave telefoon 06-26800330.

Secr.: mevr. J. van Oostende - jokevanoostende@gmail.com

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.

Vraag thuiszorg aan
0900-9200
www.livio.nl

Woensdag 12 september 2018 Activiteitenmiddag PCOB. In de Immanuëlkerk aanvang 14.30
uur.
Opening nieuwe seizoen een gezellige middag
voor ontmoeting en een presentatie over:

PCOB Extra Activiteit
De Protestants Christelijke Ouderen Bond,
afd. Enschede, nodigt u graag uit voor een activiteiten en ontmoetingsmiddag op woensdagmiddag 14 februari 2018.

er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld
nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is
niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor
jouw portemonnee: de afvalstoffenheffing van
de gemeente kan dan omlaag. Samen houden
Op deze middag komt een medewerker van de we Nederland schoon.
milieudienst Twente iets vertellen over de Afvalscheiding. Niet alleen wat je moet scheiden, De bijeenkomst is van 14.30 uur tot 16.30 uur
maar ook hoe doe je dat? Waarom doe je dat? en zal gehouden worden in een lokaal van de
Welke problemen ondervinden we er bij en hoe Immanuëlkerk aan de Wich. Nijkampstraat 95.
kunnen we dat oplossen? Iedereen produceert Te bereiken met buslijn 4 en 5.
dagelijks afval. De ene persoon meer dan de ander. Gemiddeld gaat dit per jaar om meer dan Wij ontmoeten graag de 50-plussers, nieuwe
500 kilo per persoon. Zo’n 80 procent van uw leden en gasten, iedereen wordt van harte uitrestafval kunt u scheiden. Dit levert veel op: genodigd op deze bijeenkomst! De thee en de
grondstoffen, energie en een schoner milieu. koffie met koek staat op tijd voor u klaar. De
Daarnaast bespaart u geld, omdat u minder toegang is gratis.
restafval hoeft aan te bieden. Waarom wordt het
ene afval gescheiden ingezameld en het andere Voor meer informatie en aanmelding nieuwe
niet? Uitgangspunt bij gescheiden inzameling is leden, tel. 06-268 003 30 of www.pcob.nl
dat er waardevolle materialen in het afval zitten
die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn

OPROEP

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die
zin en tijd hebben om stukjes voor de
Brinkpraat te schrijven. Het zou fijn zijn
om niet alleen Nederlandstalige schrijvers
te hebben, maar ook mensen die schrijven
in hun moedertaal, vooral als er veel mensen zijn die zo’n taal (kunnen) lezen.
Wij willen met onze krant zoveel mogelijk
mensen bereiken en u kunt ons helpen om
dat mogelijk te maken.
Reacties graag naar Brinkpraat@wesselerbrink.com

Brinkpraat

Gemeente
Buurthistorie

Cadeaus

Eigen geschiedenis gaat er in
Enschede in als koek. De herinnering aan de straat uit je jeugd
brengt veel mensen bijeen. Of het
nu om de Lipperkerkstraat (1000
bezoekers),
Deurningerstraat
(1600) of Hogeland (2000) gaat,
hun foto-exposities werden de
afgelopen jaren warm ontvangen.

Wethouder Jurgen van Houdt
Hebt u dat ook? Het lijkt wel of
de tijd steeds sneller gaat. 2017 is
alweer voorbij. Met z’n allen hebben we het afgelopen jaar weer
hard ons best gedaan om er iets
moois van te maken. En dat is wat
mij betreft zeker gelukt!
Zo heeft de bijeenkomst “Meedoen en Thuisvoelen” eind oktober in De Zuidsprong veel indruk op mij gemaakt. Niet alleen
vanwege de mooie verhalen die
ik er hoorde, maar ook vanwege
uw enorme betrokkenheid. Er
is een grote bereidheid in zuid
om samen de schouders eronder
te zetten en met concrete acties
aan de slag te gaan. Een mooier
cadeau kan ik mij als wethouder
van dit stadsdeel niet wensen.
2017 was ook het jaar van verbinding. Dat kwam heel mooi tot uiting bij uw Feest van Verbinding
bij en rond de Posten. Daar heeft
u laten zien dat u elkaar echt wilt
leren kennen, groeten en helpen.
Samen eten helpt daarbij. De
buren(d)eets zijn daar een mooi

Zoals ook de film over de geschiedenis van de Oude Markt
aansloeg. De in 1968 opgerichte
Stichting Historische Sociëteit
Enschede-Lonneker (SHSEL)
wil verder op die toer. In het juvoorbeeld van. Daar werden de bileumjaar 2018 wil ze, samen
afgelopen jaren al verschillende met bewoners, meer buurtbeelmensen uit de brinken aan tafel den uit het verleden opwekken.
samengebracht.
Door middel van een lange rij
Heeft u een idee waarmee u men- van kleinschalige beeldpresensen uit uw buurt bij elkaar kunt taties/ foto-exposities; ook in
brengen of een plan waarmee u Boekelo, Lonneker en Glaneruw wijk kunt verrijken? Kijk dan brug. Lijkt zo’n tentoonstelling
ook eens op de website jijmaaktdebuurt.nl. Misschienkomt uw
idee wel in aanmerking voor een
bijdrage uit het wijkbudget.
Voor zaken die spelen in de openEr zit veel positieve energie in bare ruimte belde u de gemeente.
de wijk. Met z’n allen kunnen U belde het bekende 0534827600
we dat verder versterken. Er is nummer om daar uw klacht te
een mooie basis gelegd. Laten melden. Sinds kort is er een webwe daar in 2018 vooral verder op site actief die heet “slim melden”.
voortbouwen. Elkaar kennen en
gekend worden is tenslotte een De gemeente Enschede is gaan
belangrijke sleutel tot een leefba- kijken bij de gemeente Utrecht
re woon- en leefomgeving, waar omdat zij al een tijdje met deze
iedereen het prettig met elkaar site werken en er goede ervarinheeft.
gen mee hebben. Het is een url
(website) en geen app. U hebt
Ik wens u allen een heel mooi, daarbij wel een smartphone nogelukkig, gezond en sportief dig. Het werkt als volgt:
2018!
Jurgen van Houdt • U gaat naar de site enschede.
slimmelden.nl

of diavoorstelling in uw eigen
buurt wat? Hallo Dolphia, Stevenfenne en noem maar op?
Doet mee en meldt het ons.
Wij van de SHSEL stellen graag
buurtfoto’s uit eigen archief ter
beschikking , plus straatprenten
uit onvolprezen collecties ansichtkaarten van diverse stadgenoten. Omgekeerd vragen
we wijk- en buurtbewoners zelf
ook beeldmateriaal te verzamelen. Plus de bereidheid deze in
een diavoorstelling, zo mogelijk
tentoonstelling te bundelen. Wie
bindt de kat de bel aan? Er is een
potje met geld voor enige ondersteuning.
Doel is volgend jaar een eenmalige of meerdaagse beeldpresentatie in buurt- en speeltuingebouw, huiskamer van de buurt
of ouderencentrum. Kortom,
een nostalgisch weerzien op al
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die plekken waar mensen dit
initiatief van de 50-jarige Historische Sociëteit toejuichen. Laat
er over het hele jaar een mooie
tentoonstellingsagenda uitrollen. Sluit de gordijnen en laat de
film- en diaprojectoren in uw
buurt snorren.
De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker wil in
2018 een karavaan aan buurtbeelden voorbij zien trekken.
De jubileumcommissie is blij
met elke handreiking uit stad en
land. Roept u maar.
Jan Brummer, namens de jubileumcommissie.
Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Roomweg 167, 7523
BM Enschede, digitaal adres secr.
shsel@gmail.com

Slim melden: Wist u dat?
• Dan zie u 3 stappen, u scrolt
naar beneden en ziet de optie
(in het rood) “Ga verder”.
Daar klikt u op
• Dan krijgt u de vraag voor
gebruik huidige locatie. (Gps).
Daar zegt u “oke”. Dan ziet
dat u daar een straatnaam in
kunt vullen. Tikt u hier op uw
scherm dan wordt de plaats
vastgelegd via uw gps
• Dan zie u in her rood staan
“iets melden op deze plek”.
Daar klikt u dan op.
• Dan krijgt u het scherm “waar
gaat het over”. Dan ziet u onderin het te kiezen onderdeel.
Een onderdeel aanklikken en

dan op “gereed”.
• In het vak “toelichting” dient
u zo goed mogelijk de situatie
te beschrijven. U kunt dan een
foto toevoegen.
• Vervolgens de keuze maken
“anoniem” of “naam en e-mail
invullen”.
• Dan “Melding verzenden”.
Bij anoniem krijgt u geen bericht
dat het gemeld is.
Als u de klacht verzonden heeft,
gaat deze rechtstreeks naar de
afdeling waar het hoort.
Ton Loevering, Wijkbeheerder
Wesselerbrink

Half miljoen voor verdere ontwikkeling cultuureducatie in Enschede
Culturage
In 2013 is, met subsidie van het
Fonds voor Cultuurparticipatie
en ondersteuning van de gemeente Enschede, het CmK-project Culturage in Enschede van
start gegaan. Binnen Culturage
is veel bereikt op het gebied van
cultuureducatie in het primair
onderwijs. Zowel in de structurele stedelijke samenwerking
tussen onderwijs, culturele instellingen en gemeente, als in de
deskundigheidsbevordering van
Het Fonds voor Cultuurpartici- Interne Cultuur Coördinatoren
patie subsidieert het programma (ICC-ers), leerkrachten en edumet een bijdrage van €500.000,- catief medewerkers.
voor de komende 3 schooljaren.
Dit wordt langs verschillende we- In totaal namen 27 van de 75
gen voor 100% gematcht door de scholen deel aan Culturage en
Gemeente Enschede.
werden 16 leerlijnen ontwikkeld,
Onder de naam Cultuureducatie
Enschede gaat de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit
(CmK) in Enschede van start.
Binnen het project werken onderwijs, culturele instellingen
en gemeente intensief samen
aan een ambitieuze missie: alle
14.500 leerlingen van het primair
onderwijs uit alle stadsdelen van
Enschede nemen in 2020 deel
aan Cultuureducatie met Kwaliteit-projecten.

die de komende jaren geïmple- samenwerken en probleemop- Enschede haar samenwerkingspartners graag uitbreiden. “We
menteerd gaan worden.
lossend vermogen.
willen graag onderzoeken hoe
je de ontwikkeling van creatiIn het nieuwe CmK-project Uitbereiding partners
viteit meetbaar maakt, bijvoorwordt de komende 3 schooljaren Binnen Cultuureducatie Enverder gebouwd langs de inge- schede werken alle grote gesub- beeld samen met de Universiteit
Twente, Saxion en AKI ArtEZ
slagen weg, onder de verbreed- sidieerde instellingen samen:
Hogeschool voor de kunsten”, alde noemer Cultuureducatie En- Poppodium ATAK, Concordus Willem Jaap Zwart, voorzitschede. Hieronder vallen, zoals dia, Orkest van het Oosten,
ter van de stuurgroep van Culde naam al zegt, álle activiteiten Kaliber Kunstenschool, Mutuureducatie Enschede. “Ook
op het gebied van cultuuredu- seum TwentseWelle, Muziekcatie in Enschede. Daarbij ligt bank Overijssel, Nederlandse
kan er op de Pabo meer gewerkt
worden met drama en aan het
de focus op het structureel in- Reisopera, Openbare Bibliobedden van hoge kwaliteit cul- theek Enschede, Rijksmuseum
ontwikkelen van creativiteit”.
tuureducatie die aansluit bij de Twenthe, TETEM Kunstruimte,
behoefte van de scholen.
Theater Sonnevanck en Wilminktheater en MuziekcenCultuureducatie levert namelijk trum.
een belangrijke bijdrage aan de Om cultuureducatie structuzogenoemde 21e eeuwse vaar- reel in te bedden in het primair
digheden als creatief denken, onderwijs wil Cultuureducatie
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Karate-Kung Fu vereniging Jidokwan Hosinsul zoekt nieuwe leden
Onze vereniging Hosinsul
heeft plaats voor nieuwe
leden die 1 keer per week
willen trainen zonder wedstrijdverplichting. De nadruk van de lessen ligt op
zelfverdediging en het leren
van harde (Koreaans Karate)
en sierlijke (Chinese Kung
Fu) technieken en stijlvormen.

derwijs de basis van Martial Arts leren. De naam
Hosinsul is Koreaans voor
zelfverdediging. Jidokwanis
één van de de inspiratiebronnen en ligt aan de basis
voor de Olympische vechtsport Taekwondo. In tegenstelling tot een vechtsport,
waarbij aanvallend gedrag
beloond wordt met punten,
ligt de nadruk van een klasDe vereniging Hosinsul is sieke vechtkunst meer op
op zoek naar zowel jeugd zelfverdediging en geestelijvan 6 tot en met 12 jaar als ke ontwikkeling.
naar volwassenen. Daarnaast is er een groep voor Naast het ongewapende
3 tot en met 5 jaar waar vechten leert men ook om
peuters en kleuters spelen- te gaan met traditionele

wapens zoals de lange stok,
waaier en zwaard.
Lessen voor 12 jaar en ouder zijn op donderdag van
19.30 tot 20.30 uur. De kindergroep van 18.30 tot 19.30
uur en de peutergroep van
17.45 tot 18.30 uur. Alle lessen vinden plaats in speeltuin het Tuindorp- Wesselerbrink, Vlierstraat 65,
Enschede.
Voor meer informatie en
een gratis proefles kunt
u contact opnemen met
06- 2445 3950 en/of kijk
op de website www.jidokwan-hosinsul.nl

Kennismakingscursus Sjors Spor- Paramaluna februari/maart
Woensdag 7 februari 2018 van 19.45 tot 22.30 uur, vrije
tief in Enschede
bijdrage:
Vanaf het startschot in de week men zijn nog voldoende plaatvan 9 oktober 2017 loopt het sen beschikbaar.
storm op de website www.sjorsLaagdrempelig zonder direct
sportief.nl.
lid te worden: Via Sjors SporPopulaire Activiteiten: De spor- tief kunnen basisschoolkinderen
tactiviteiten atletiek, boksen, (vaak gratis) kennismaken met
gym, Cross Fit, basketbal, free- activiteiten zonder meteen lid te
running, klimmen en klaute- hoeven worden. Dit jaar doen er
ren en zeilen hebben al veel 60 sportaanbieders mee die sainschrijvingen. Bij badminton, men 538 cursussen aanbieden!
breakdance, capoeira (dans en Kinderen vanaf groep 1 t/m 8
vechten), karate, kleuterdans, mogen zich het gehele schooljaar
korfbal, schaatsen en shorttrack, inschrijven voor zoveel sportacstreetdance, frisbee en zwem- tiviteiten als ze willen.

NLdoet 2018
Het Oranje Fonds organiseert op
9 en 10 maart 2018, samen met
duizenden organisaties in het
land, weer NLdoet; de grootste
vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in
de spotlights en nodigt iedereen
uit om een dagje de handen uit de
mouwen te steken.

is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en
natuurlijk om klussen geklaard
te krijgen!

Heeft jullie organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum
nodig opgeknapt worden, is de
locatie van de Voedselbank aan
een sopje toe, wil je een verwendagje voor alle ouderen in het
Meedoen
Vrijwilligers zijn het kloppend verzorgingshuis of heb je een anhart van vele sociale initiatieven. dere leuke klus? Meld deze dan
Het Oranje Fonds laat daarom aan op deze website en doe mee!
met NLdoet zien hoe belangrijk
actieve burgers voor de samen- Ook meedoen als vrijwilliger is
leving zijn. Nog geen vrijwilli- simpel; zoek een leuke klus op
ger? Dan kun je tijdens NLdoet de website en meld je aan. Alervaren hoe leuk vrijwilligers- leen, of nog leuker met je sportwerk kan zijn. Voor organisaties club, collega’s of familie!

Sportaal: Sjors Sportief is één
van de instrumenten die Sportaal inzet op het gebied van
sport. Het blijkt een succesvolle
methode om kinderen van de
basisschoolleeftijd enthousiast te
maken voor deelname aan sport.
Sjors Sportief maakt het mogelijk dat kinderen op vrijblijvende
wijze kennis kunnen maken met
diverse takken van sport.

Openbare spirituele avond: helderziende waarnemingen/
psychometrie en bloemenseance door mediums Ria Visser en Peter Kopp.
Woensdag 7 maart 2018 van 20.00 tot 22.30 uur, Entree €
10 (alle consulten gratis):

Spirituele beurs magnetiseren, mediums, paragnosten,
kaartleggers, gezondheid, coaching, Quantum Touch, Reiki, energetische healing, Ascention, voetreflextherapie, engelenkaarten, Darshan, psychometrie, helderziende waarnemingen, auralezen, numerologie, automatisch schrift,
Meer weten? Kijk op www.spor- bijenwastekeningen, psychotherapie, kristallen, Chinese
taal.nl/activiteiten/sjorssportief/ Tuinamassage, tarotkaarten, Shiatsutherapie en meer.

Op 17 en 18 maart Middeleeuws Weekend Dragonheart
Een weekend voor en door de gekletter en oude ambachten.
Voor de kinderen is er zwaardvechten met veilige zwaarden en
tegen een kleine vergoeding kun
je ook klapdoelschieten en Bijlwerpen. Ook voor de inwendige
mens word er gezorgd met een
gezellige horecastand.

zaterdag van 11:00 uur tot 17:00
uur en zondag van 11:00 uur tot
17:00 uur. Ook de Ridderwinkel
- Taxidermy Room en Uilentuin
zijn dan gratis te bezoeken!

En uiteraard zijn in de winkel
en de uilentuin de honden verboden. Parkeren tegenover de
Ben je re-enactor en wil je mee- Buurserstraat 372 en wanneer
doen? Meld je dan op tijd aan dit vol staat bij de Multimate aan
via: info@dragonheart.nl. Ben je de Buurserstraat 244 te Enschebezoeker, kom dan gratis kijken de.
op de volgende openingstijden:

leden van Middeleeuws Genootschap Dragonheart. Groepen/
personen uit binnen en buitenland hebben de mogelijkheid om
aan te sluiten en mee te doen aan
dit kleinschalig event! Voor het
publiek een kans om gratis te komen kijken naar hoe het er in de
Middeleeuwen aan toe ging. Een
kampement met Vikingen en
Middeleeuwers, tenten, wapen-
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Groene stroom
Enschede Energie is een jonge
coöperatie die Enschede wil verduurzamen op het gebied van
energie, door middel van groene
stroom uit eigen stad. Twente Milieu is met 350 medewerkers dagelijks actief in de leefomgeving
van zo’n 180.000 Twentenaren
om te zorgen voor een schone en
frisse leefomgeving; dit gebeurt
zowel op het gebied van afval als
buurtonderhoud. Het werken
aan een duurzamere bedrijfsvoering staat bij Twente Milieu hoog
op de agenda. Logisch dus dat
het eerste grootschalige project
van Enschede Energie bij Twente
Milieu aan de Marssteden in Enschede wordt gerealiseerd.

Vraag? & Aanbod!

realisatie van 859 panelen op de
daken van Twente Milieu. Zo geven beide partijen invulling aan
de energiedoelstellingen van de
gemeente zoals ook verwoord in
het traject ‘Enschede Wekt Op’.

Eind november is gestart met
de voorbereidingen voor het
leggen van de panelen. Deze
week zijn de eerste panelen gelegd, naar verwachting wordt
dit rond de kerst afgerond. In
januari 2018 vindt de feestelijke opening plaats, dan wordt de
eerste groene energie in gebruik
genomen. Twente Milieu zal zelf
de energie gebruiken die op dat
moment nodig is, de rest wordt
geleverd aan het energienet. De
Beide partijen hadden elkaar daken van Twente Milieu zullen
snel gevonden in een gezamen- jaarlijks goed zijn voor een hoelijke ambitie. Bij Twente Milieu veelheid energie gelijk aan het
is maatschappelijk verantwoord gebruik van 70 huishoudens.
ondernemen al sinds de oprichting een rode draad. Goed doen Het traject met Twente Milieu is
voor maatschappij en milieu, het eerste initiatief van Enscheals werkgever voor mensen met de Energie. Inmiddels worden
een afstand tot de arbeidsmarkt ruim 35 vervolgprojecten op
en met veel aandacht voor het haalbaarheid onderzocht. Een
verduurzamen van de bedrijfs- aantal daarvan wordt al in 2018
voering. Op eigen daken groene gerealiseerd, met steun van gestroom opwekken via een pro- meente en provincie.
ject van Enschede Energie werd
dan ook snel omarmd.
Inwoners van Enschede kunnen
lid worden van de coöperatie en
Enschede Energie – voortgeko- zo zelf duurzame én goedkope
men uit zes wijk- en buurtiniti- stroom afnemen, investeren in
atieven – heeft de stevige ambi- panelen of advies krijgen over
tie om in 2030 in Enschede 12% de verduurzaming van hun woduurzame stroom op te wekken ning.
voor een faire prijs. Daarvoor
moet veel werk worden verzet. Zie: www.enschede-energie.nl
De eerste heuglijke stap is de

DOS-WK zoekt dames!
Korfbalclub DOS-WK zoekt dames voor haar seniorenteams.
Door verschillende oorzaken
heeft de club momenteel een tekort aan dames bij de senioren.
Elk weekend is het een klus
om de teams compleet het veld
in te krijgen. Daarom start de
club een campagne om dames
aan zich te binden. ‘We richten
ons op dames die eerder bij de
club hebben gekorfbald, maar
ook anderen zijn van harte welkom’, aldus bestuurslid
Korfbal, Martin ter Haar. Roel
de Groot van de ledenwerfcommissie vult aan ’We willen
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Twente Milieu (Diftar)
Kosten voor het brengen van
afval (afvalbrengpunt)
Onderstaande tarieven gelden
voor inwoners van Enschede
met een milieupas. Het tarief
geldt per 10 kilo.

Hieronder vindt u de tarieven
voor 2018 in de gemeente Enschede.
Afvalstoffenheffing
Elke inwoner van Enschede betaalt afvalstoffenheffing, ook als
u weinig of geen huishoudelijk
afval aanbiedt. De gemeente
Enschede kent een vast en een
variabel tarief. Het vaste tarief
is voor ieder huishouden gelijk.
Het variabele tarief is voor het
aantal keren dat u restafval aanbiedt. Dat wil zeggen: het aantal
keren dat u uw grijze container
aan de straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt. Dit systeem heet Diftar. Bereken hier
hoeveel u betaalt aan afvalstoffenheffing. Meer informatie over
de afvalstoffenheffing vindt u op
de website van het Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente.
Tarieven Diftar 2018
Basistarief (voor ieder huishouden gelijk) €202,32
Containersoort
Tarief per lediging/aanbieding
Ondergrondse restafvalcontainer (30 liter) €0,76
Grijze restafvalcontainer (140 liter) €4,03
Grijze restafvalcontainer (240 liter) €6,90
Groene gft-container (140 liter
of 240 liter) Gratis

Tarieven per afvalsoort per 10
kilogram 2018
Asbest Gratis
Autobanden (personenwagen)
€1,50
Blauwe papiercontainer (240 li- Autobanden
(vrachtwagen)
ter) Gratis
€1,50
Autobanden (tractor) €1,50
Omwissel- en administratieHout (A-B hout) €1,50
kosten mini-container
Bielzen en geïmpregneerd hout
(C-hout) €1,50
Indien binnen drie maanden na Elektrische en elektronische apverhuizing
paraten Gratis
Glas (potten en flessen) Gratis
Alle containers Gratis
Glas (vlakglas) Gratis
Na drie maanden vanaf de ver- Klein chemisch afval Gratis
huizing
Metalen/schroot Gratis
Papier en karton Gratis
Groene gft-container
Puin (schoon) €1,50
1x per jaar gratis
Piepschuim Gratis
Grijze restafvalcontainer of (Grof) restafval €1,50
tweede keer wisselen groene Textiel Gratis
gft-container €35,00
(Grof) tuinafval Gratis
Zand €1,50
Kosten voor het aanvragen van
een nieuwe milieupas
Container omwisselen
De kosten voor het omwisselen
Binnen drie maanden na verhui- van een container bedragen €
zing Gratis
35,00 per container. Het omwisNa drie maanden vanaf de ver- selen van een gft-container en
huizing of bij verlies €10,00
papiercontainer is eenmaal gratis. U hoeft niet thuis te zijn voor
Kosten voor het ophalen van af- de afspraak; achteraf ontvangt u
val aan huis
thuis een factuur. De container
Tegen betaling kunt u grof afval hoeft niet leeg aangeboden te
laten ophalen aan huis. U betaalt worden.
de voorrijkosten plus het gelExtra container aanvragen
dende afvaltarief per 10 kilo.
U kunt een extra restafval- en
2018 Voorrijkosten €20,00
gft-container aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 35,00
Verwerkingskosten afval
per container. U hoeft niet thuis
Grof tuinafval, per 10 kilogram te zijn voor de afspraak; achteraf
Gratis
ontvangt u thuis een factuur.
Restafval, per 10 kilogram €1,50

elk lid bieden dat ze elk weekend kunnen korfballen. Met
het huidige tekort aan dames is
dit lastig’.
De club heeft een breed aanbod bij de senioren voor op
de zaterdag als op de zondag.
Ben jij degene die korfballen
altijd super leuk heeft gevonden? Mis je de gezellige derde
helft en de familiesfeer? Dan
kan je via ledenwerving@doswk.nl meer te weten komen.
Voor degenen die lid worden
ligt een leuke attentie klaar van
AvaTarz, sponsor van de club. DOS-WK Korfbalclub (teamfoto van www.doswk.nl
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  food	
  Enschede	
  
Berninkholthoek	
  9 	
  
M:	
  06-‐52112205	
  
	
  

www.DSRfood.nl	
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Hapjes	
  
Salades	
  
Buffetten	
  
Partypan	
  
Amuses	
  
BBQ	
  
Tapas	
  
High	
  Tea	
  

Volg ons online!
twitter.com/
fietscityfclz

facebook.com/
fietscitylandewezuid

Fietscity Landewé Zuid • Wesselernering 1d1 • 7544 JA Enschede
Tel. 053 - 434 08 08 • landewezuid@fietscity.nl • www.fietscity.nl

Specialisten in noord
hollandse kaas op de
donderdagmarkt

Wilt u ook adverteren?
Mail dan de Brinkpraat@wesselerbrink.com voor de mogelijkheden.

www.depostenfysiotherapie.nl

Fysio?

Ik ga naar
de Posten!
fysiotherapie
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KEN JE WIJK

RECEPT
Stamppot zoete aardappel, snijbonen en spekjes
stukjes. Kook de snijbonen zo’n
10 tot 12 minuten met bonenkruid en giet ze daarna even af
in een vergiet.
Bak de spekjes in een koekenpan (zonder boter of olie) en als
ze klaar zijn schep je deze uit de
pan. Snij de ui goed fijn en bak
de gesnipperde ui met tomaat,
kruidenmix en een scheutje soja
saus kort aan in het spekvet in de
koekenpan tot de uien glazig beginnen te worden.
Stamp de aardappelen fijn met
de feta kaas en een klontje roomboter. Voeg wat kookvocht of
boter toe als het te droog wordt.
Doe op het laatst de gebakken ui
en tomaat met het spekvet bij,
Veganistische/vegetarische vari- Tijm, rozemarijn, bonenkruid
de spekreepjes en de snijbonen
atie: zie onderaan
1 el mix van:
Voor 4 personen
Garam Massala, peper, kurku- en een eetlepel crème fraiche.
ma, bruschetta kruiden (orega- Spatel even goed door elkaar tot
Bereidingstijd: 30min
no, paprikapoeder, basilicum), alles gemengd is en klaar is je
stamppotje.
Ingrediënten:
zoete soja saus (theelepeltje)
1kg aardappels
Bereidingswijze:
Schil de aardappelen en snij Tip: veganistische/vegetarische
500gr zoete aardappels
400gr snijbonen (gesneden)
deze in gelijke stukjes en kook variatie: spekjes vervangen door
deze zo’n 20 minuten met de een paddenstoelen mix, aardap200gr tomaten (blokjes)
bouillon, rozemarijn en tijm, na pel kookvocht gebruiken ipv bo1 ui
125gr spekjes (blokjes)
5 minuten de zoete aardappelen ter door de stamp en/of wat soja
100gr feta kaas
erbij (evt. kookvocht opvangen). kookroom. Er zijn diverse vege1 el creme fraiche
In de tussentijd snijd je de snij- tarische/veganistische feta kazen
bonen in grove stukken, of als te koop ter vervanging.
25gr roomboter
1 el groentebouillon (blokje)
je dat lekkerder vindt in kleine

Colofon

Benodigdheden:
1 hoge vaas, 1 blok oase, 2 Fatsiabladeren, 1 bos Eurcalyptustakken, 5 rozen en 5 anjers.
Werkwijze:
Dit kun je eenzijdig opmaken
(zie foto). Maar ook rond. Dan
plaats je de takken in het midden en dan de bloemen en Eucalyptus er omheen.
Horizontaal:

Telefoon redactie:
06 14 58 68 64 (Greet Roelfsema)

Sluitingsdatum volgende
05-03-2018.
Brinkpraat:
Kopij dient te worden aangeleverd in platte tekst, niet
langer dan 200 woorden.
Kopij voor vraag & aanbod
niet langer dan 50 woorden.
Redactie: Janny Kolz, Eva
Kraan, Greet Roelfsema,
Robert Vroegindeweij. Foto’s: Johan Bruinsma & Ineke Niemeijer-Hagemeijer.
Illustraties: Rob Hasselman.
Druk: Weevers Grafimedia.
Verspreiding: D.A.D.S. Oldenzaal.

KRUISWOORDPUZZEL

Bloemstukje

De Brinkpraat is een uitgave van de Wijkraad Wesselerbrink en verschijnt vier
keer per jaar in een oplage
van 8.000 exemplaren. De
Brinkpraat wordt huis aan
huis verspreid en ligt ook
bij Bruna, Bruinewoud,
Jumbo, de Bibliotheek en
het Gezondheidscentrum.

Mailadres:
Brinkpraat@
wesselerbrink.com.

Een foto genomen in de Wesselerbrink, weet jij wat en
waar het is???
Het antwoord vind je in de volgende Brinkpraat.
Antwoord vorige Ken Je Wijk: Dak van de Kinderboerderij de Wesseler

Veel plezier!

Ouder-kindactiviteiten
In het kader van onze Alles-in- één-school organiseren
wij elke vrijdagochtend in de
schoolweken ouder – kind activiteiten voor peuters van 2
tot 4 jaar en hun ouders. Alle
peuters en hun ouders uit onze
buurt zijn van harte welkom.
Elke vrijdagochtend wordt er
eerst voorgelezen. Daarna nemen de ouders samen met hun
kinderen deel aan een activiteit. Een vaste medewerker van
peuterspeelzaal De Zuidsprong
is altijd aanwezig om de ochtend te begeleiden. We beginnen rond 8.40 uur.

Oplossing puzzel herfst-editie

1. betoging, 8. toezegging, 9.
drinkfles, 10. dopheide, 11. eetgelegenheid, 12. slap persoon,
14. mythologische figuur, 17.
karbonade, 19. spreuk, 20. Amerikaanse gouden munt, 21. trek,
22. leuteren.

Verticaal:
1. vervoermiddel, 2. (onbekend)
onbehagen, 3. aardolie, 4. jongere, 5. eerzucht, 6. land in Azië,
7. neervallen, 13. afgunstig, 15.
restaurant, 16. Europese hoofdstad, 18. steen, 19. ongerezen
platte koek.

Winnaar vorige puzzel:
Koen Hofstee
Doe mee en maak kans
op een boodschappenpakket
t.w.v.€25
Naam: ....................................................................
Adres: ....................................................................
Postcode: ...............................................................
Inleveren voor 1 mrt. 2018, Hertmebrink 1, 7544DC Enschede

