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VAN DE REDACTIE
De lente is de tijd voor een nieuw begin. Daarom hebben wij besloten om deze 
keer de kinderpagina te laten vervallen en daarvoor in de plaats een tevreden-
heidsonderzoek te plaatsen, zodat we weten wat u van de krant vindt en hoe u 
staat tegenover een eventuele overname door een nog te starten krant voor heel 
Enschede Zuid. Dit zou betekenen dat uw vertrouwde Brinkpraat na bijna 45 jaar 
zal ophouden te bestaan. Natuurlijk staan er ook nog genoeg andere zaken in de 
krant, waar wij u veel leesplezier mee wensen. Pagina 2
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Enschede Marathon viert jubileum met nieuw parcours!
Goed nieuws voor alle deelne-
mers aan de Enschede Marathon: 
wanneer op zondag 22 april 2018 
het startschot klinkt van de 50e 
editie, wacht hen een ander par-
cours. Een route die niet alleen 
langs diverse highlights van de 
stad voert – zoals het FC Twente-
stadion en het G.J. van Heekpark 
- maar die bovendien veel afwis-
selender is geworden.

“Met dit vernieuwde parcours 
komen we tegemoet aan de wens 
van veel lopers”, zegt Joop Has-
sink, voorzitter van de Stichting 
Marathon Enschede. “Zo hoe-
ven de lopers bijvoorbeeld niet 
langer twee keer op en neer naar 
Glanerbrug. We krijgen veel sig-
nalen van lopers dat de verande-
ring een goede reden is om in te 
schrijven voor de jubileumeditie 
van de Enschede Marathon.”

Highlights
Ook eventmanager Sandra Me-
lief is erg blij met de aangepaste 
route. “We hebben ons als or-
ganisatie enorm hard gemaakt 
voor deze parcourswijziging. 
Want wat is er mooier dan de 
50e editie van de marathon te 
vieren met een nieuw parcours. 
Door de toevoeging van high-
lights als het FC Twentestadion, 
de F35 en het G.J van Heekpark 
zetten we bovendien Enschede 
extra mooi op de kaart!”

Dubbel jubileum
De marathonroute start en fi-
nisht in het centrum, en voert 

de lopers op de hele marathon 
eerst richting Glanerbrug. Daar-
na gaat het door Stokhorst naar 
Lonneker, en vervolgens via 
de Horstlindelaan richting de 
Universiteit Twente (al moeten 
hiervan de details nog met de 

UT besproken worden). Uiter-
aard komen de lopers ook langs 
het FC Twentestadion, waarna 
ze over de F35 weer richting de 
stad gaan. 

Na 24 kilometer wacht het G.J. 
van Heekpark. “In 1947 begon 
het - bij de eerste editie van de 
marathon – allemaal in het G.J. 
van Heekpark, dus het zou een 
gemiste kans zijn om daar niets 
te doen”, aldus Sandra Melief. 
“Bovendien bestaan het park dit 
jaar precies honderd jaar, dus 
vieren we beiden een jubileum.” 
Albert Fransen, bestuurslid van 
de Commissie van Beheer van 

het recent geheel gerestaureer-
de en gerenoveerde park, is dan 
ook opgetogen over de nieuwe 
route. “De Commissie van Be-
heer, het gemeentebestuur en de 
sportverenigingen in het park 
zijn bijzonder blij dat de lopers 
van de vijftigste marathon in het 
jubileumjaar 2018 weer door 
het dan honderdjarige G.J. van 
Heekpark gaan!”

Topmarathons
Na een doorkomst in de stad 
gaat het nog eenmaal richting 
Lonneker, waarna de laatste ki-
lometers richting de finish door 
Roombeek worden afgelegd. 
“Met dit vernieuwde, gevarieer-
de en aantrekkelijke parcours 
blijven we horen bij de topma-
rathons van Nederland”, aldus 
Sandra Melief. “We verwach-
ten hiermee een mooi deelne-

mersveld aan de start te mogen 
verwelkomen, zowel bij de top-
lopers als bij de recreanten. En 
zeker bij de vrouwen, want die 
focus houden we ook dit jaar.”

Sneller
Ook de atletencommissie is zeer 
te spreken over de aanpassingen, 
zegt toploopster Ingrid Prig-
ge. “Hiermee gaat een langge-
koesterde wens van de lopers in 
vervulling. Twee keer exact het-
zelfde rondje is voor lopers nou 
eenmaal niet zo inspirerend. 
Ook denken we dat het parcours 
hiermee sneller is geworden, en 
dat is altijd goed nieuws voor 

hardlopers.” En dan lachend: 
“Mooi toch om als oudste mara-
thon van Nederland zo vernieu-
wend te zijn!”

Ook voormalig topatleet Marti 
ten Kate vindt de nieuwe rou-
te een substantiële verbetering. 
“Zeven kilometer voor het eind 
van de halve of hele marathon 
nog naar Glanerbrug ervaren de 
lopers als zwaar. Nu loop je al in 
het begin naar Glanerbrug en zie 
je elkaar!”

Starttijden 22 april 2018

42 kilometer : 10.00 uur

21 kilometer : 10.00 uur

5 kilometer : 10.15 uur

10 kilometer : 13.45 uur

Kijk voor de nieuwe rou-
tes en alle overige infor-
matie op www.enschede-
marathon.nl

“Mooi toch 
om als oud-
ste mara-
thon van 
Nederland 
zo vernieu-
wend te 
zijn!”

Start van de eerste marathon in 
Enschede in 1947

De eerste marathon van Ensche-
de ging van start op 12 juli 1947 
met 51 deelnemers en werd ge-
wonnen door de Fin Eero Rii-
konen. Tegenwoordig doen er al 
bijna 11.000 deelnemers mee.
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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, Hennie Zwart-
broek  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

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

WijkraadADRESSENLIJST

Van de voorzitter

Zo, de verkiezingen zitten er weer 
op. We kunnen weer 4 jaar verder. 

We vertrouwen er op dat de nieu-
we gemeenteraadsleden zich po-
sitief gaan inzetten en wederom 
alles doen om de leefomstandig-
heden in onze stad te verbeteren. 
Ook in onze wijk is nog genoeg te 
doen.

Ook hoop ik echt dat men zich 
inzet voor verbinding en samen-
werking in onze wijk de Wesse-

lerbrink. Ook wij als bewoners 
kunnen hier een bijdrage aan 
leveren, laten we de schouders 
eronder zetten en doen wat we 
kunnen en moeten doen voor 
onze medebewoners en buren. 
Uiteindelijk hebben we er allen 
voordeel bij, dus...

Groet, Henk Siekmans

U weet toch....?

De wijkraad heeft elke woensdag-
ochtend van 10:00 - 12:00 uur een 
inloopspreekuur op de Magneet. 

U bent van harte welkom!

Openbare wijkraadvergadering
Wijkraad Wesselerbrink pre-
senteert zich in nieuwe samen-
stelling

Boeiende presentatie over pro-
ject ‘Groen Verbindt’

Op donderdag 8 maart presen-
teerde voorzitter Henk Siekmans 
voor een redelijk gevulde zaal 
in wijkcentrum De Magneet, 
de nieuwe samenstelling van de 
wijkraad Wesselerbrink. Vorig 
jaar september had Henk Siek-
mans het voorzitterschap al over-
genomen van Peter van Herpt en 
vormde hij samen met Jan Winter 
(penningmeester) het bestuur. 
Een aantal leden uit de werk-
groepen wijkbudget kwamen 
de wijkraad ondersteunen. Van 
hieruit zijn nu toegetreden tot de 
wijkraad: Kitty Veenstra – secre-
taris, Agnes van Baal – lid, Peter 
Kluitmans – lid. Tevens zijn bij de 
wijkraad aangesloten: Raymond 
Huiskes - lid en Henk Scholing – 
lid.

Naast dat de wijkagent, wijkbe-
heerder en wijkregisseur de zaal 
bijpraatten over de actuele zaken 
in de wijk waren er een aantal 
presentaties.

Groen Verbindt
De aftrap werd hierbij gedaan 
door Wout Odding (projectbe-

geleider Groen Verbindt), bewo-
ner uit de Helmerhoek en Henk 
Abels (projectleider bij zorgcen-
trum de Posten), over het project 
‘Groen Verbindt’. Dit is een geza-
menlijke project van het Oranje 
Fonds en de zorginstellingen de 
Posten en de JP van den Bent-
stichting. Het uiteindelijke doel 
van dit project is om de wijken 
Helmerhoek, Wesselerbrink 
en Stroinkslanden in Enschede 
Zuid te verbinden met de loca-
ties Erve Leppink en de Posten 
via groen. De wijk en het erf van 
Erve Leppink worden verbon-
den met een belevingsroute “Het 
Groene Spoor” door bordjes 
aangegeven, met plukplanten, 
struiken en bomen. Onderweg 
is van alles te doen, te zien en te 
beleven.

Er is een bewonersavond ‘Groen 
Verbindt’ op 19 april om 19.30u 
in zorgcentrum de Posten. Vindt 
u het leuk om de verbinding te 
leggen naar de Wesselbrink en 
deze te onderhouden, bent u gek 
op tuinieren, werkt u graag in 
een gezellig team én bent u 2 1/2 
uur per week beschikbaar, dan is 
Groen Verbindt echt iets voor u! 
Kom naar de bewonersavond in 
Zorgcentrum de Posten. U kunt 
gewoon binnen lopen.

Presentatie aanvragen wijk-
budget
Maar liefst 3 presentaties waren 

er m.b.t. aanvragen voor een 
wijkbudget boven de € 5000,-

Dit werd toegelicht door: Henk 
Siekmans – aanvraag budget 
voor Wijkraad, Robert aan de 
Stegge – aanvraag voor redac-
tie Wesselerbrink (website en 
Brinkpraat) en Alex de Bruyn 
– wijkfeest Het Lang. Deze aan-
vragen zijn terug te vinden op 
de website www.wesselerbrink.
com.

Aansluitend vertelde Peter 
Kluitmans, voorzitter werkgroep 
wijkbudget wijkbreed, over de 
wijze waarop wijkbugdetten het 
afgelopen kalenderjaar zijn be-
steed.

Penningmeester Jan Winter gaf 
een korte toelichting m.b.t. fi-
nanciën over 2017. Namens de 
kascontrolecommissie liet Alex 
de Bruyn weten dat het verslag 
hieromtrent is goedgekeurd.

Tot slot nodigde de voorzitter 
iedereen uit voor een drankje en 
een hapje, waarbij er nog even 
gezellig werd nagekaart.
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In Zuid

SVEN in Zuid

Samen Versterken van Enschede 
door Noaberschap, dat is waar 
SVEN voor staat. SVEN is een sa-
menwerkingsverband tussen Ra-
darUitvoering Oost en Participe, 
twee welzijnsorganisaties die el-
kaar aanvullen en versterken.

Vanaf januari zijn wij vanuit 
SVEN werkzaam in twee stads-
delen, te weten in Zuid en West. 
Bij SVEN staat bewonerspartici-
patie en het ondersteunen bij het 
vergroten van de leefbaarheid, 
veiligheid en sociale cohesie in 
een buurt of wijk centraal. Mee-
doen, een bijdrage leveren aan 

de buurt/wijk/samenleving, van 
betekenis zijn, gemeenschapszin 
en je veilig voelen in de buurt, 
dat is waar de netwerkcoaches 
van SVEN een bijdrage aan le-
veren. De netwerkcoaches zijn 
present in de wijk, zij zijn veel-
vuldig op straat, bij vindplaatsen 
in de wijk of bij mensen thuis. 
Zij signaleren, ondersteunen bij 
(het opzetten van) initiatieven 
en verbinden bewoners aan be-
woners en aan organisaties.

De gezichten van SVEN in  
Zuid zijn: Bertus Siemerink 
(Wesselerbrink), Jeroen Wams 

(Stroinkslanden), Arife Nisli Al-
kan (Helmerhoek) en Jolande 
van den Bergh (opzetten Wijk-
wijzers en ondersteunen van be-
staande initiatieven). Voor vra-
gen over SVEN of een vraag aan 
de netwerkcoach, mail: info@
svenenschede.nl

Zoekt u een activiteit of onder-
steuning in uw wijk? De Wijk-
wijzer wijst u de weg. Heeft u 
een vraag of zoekt u een activi-
teit of ondersteuning in uw wijk? 
Bijvoorbeeld omdat u graag an-
dere mensen wilt ontmoeten of 
omdat u hulp nodig heeft bij het 
boodschappen doen of het bij-
houden van uw administratie? 
Of heeft u een idee voor uw wijk 
of over hoe u zelf een steentje 
kunt bijdragen? Wat uw vraag 
ook is, de Wijkwijzer helpt u 
bij het vinden van een passend 
antwoord. U kunt de Wijkwij-
zer digitaal vinden via www.
wijkteamenschede.nl/wijkwij-
zer of u kunt langskomen bij de 
Wijkwijzer inlooppunten. Deze 
inlooppunten worden dit jaar 
stapsgewijs ingericht in de stads-
delen, waarin inwoners en wel-
zijnswerkers samenwerken. De 
Wijkwijzers werken ook nauw 
samen met de Wijkteams En-
schede. Ook zij kunnen u verder 
helpen met vragen of problemen 
waar u niet uitkomt. Telefonisch 
zijn de Wijkwijzer en Wijkteams 
Enschede te bereiken onder 
nummer 053-481 7900. Vanaf 
woensdag 18 april is de Wijk-
wijzer elke ochtend geopend van 
09:00-12:00 uur in de Magneet, 
u bent dan van harte welkom.

Van links naar rechts: Arife Nisli Alkan, Jolande van den Bergh, 
Jeroen Wams, Bertus Siemerink

WAK 2018

Dit jaar organiseren we in En-
schede voor de 8e keer de WAK: 
Week van de Amateurkunst, van 
2 t/m 10 juni. Het is een evene-
ment  voor iedereen in Enschede 
die in zijn vrije tijd actief met 
kunst bezig is én voor iedereen 
die daarvan wil genieten!

Meedoen?
Mensen zijn amateurkunste-
naar als ze in hun vrije tijd met 
muziek, zang, dans, beeldende 
kunst, theater, fotografie, film, 
etc. bezig zijn. Amateurkunst 
zegt daarmee niets over het ni-
veau van wat ze doen, alleen dat 
ze er hun brood (nog) niet mee 
verdienen maar er wel met heel 
veel plezier mee bezig zijn.  Wij 
geloven dat in elke wijk van En-
schede amateurkunstenaars wo-
nen! En dat willen we graag la-
ten zien. 

Mensen kunnen aan de WAK 
meedoen door zich (als individu, 
duo, groep of vereniging) in die 
week te laten zien, door bijvoor-
beeld een optreden te geven, een 
workshop te organiseren of een 
expositie te regelen. Het geeft 
hen een (extra) kans om zichzelf 
te laten zien en in contact te ko-
men met een nieuw publiek. 

Door alle activiteiten te verza-
melen in 1 programmaoverzicht 
tonen we hoe mooi en divers 
cultureel Enschede is. 

Mensen kunnen op verschillen-
de manieren deelnemen:

1. In de WAK week hebben 
ze toevallig al een optreden, 
expositie of workshop ge-
pland staan – dit hoeven ze 
dan alleen nog maar melden 

2. Ze organiseren zelf 
een optreden / exposi-
tie / workshop in die week 
3. Ze sluiten zich aan bij / werkt 
samen met één van de vele mo-
gelijkheden die ik voor hen heb 
uitgezocht. 

Let op: die lijst met ondersteu-
ningsmogelijkheden op onze 
WAK site (onder de kop ‘doe 
mee’) zal de komende weken 
nog verder worden aangevuld.

Meer informatie en aanmelden
Alle informatie over hoe mensen 
kunnen deelnemen, inclusief al 
die uitgezochte mogelijkheden, 
vind je vanaf nu op onze web-
site! Daar vind je ook hoe je je 
kan aanmelden en wat hiervoor 
de deadlines zijn. Zie www.wa-
kenschede.nl/doe-mee/ 

We hopen natuurlijk dat weer 
vele mensen meedoen en we zo 
samen kunnen laten zien hoe 
mooi Enschede is! Daarom wil 
ik jullie vragen of jullie mensen/
groepen kennen voor wie dit in-
teressant is. Ik heb al een groot 
netwerk binnen het amateur-
kunstveld en heb de vele koren, 
muziekgroepen, theatergroepen, 
etc. al benaderd. Daarnaast heb 
ik bijvoorbeeld ook Power ge-
maild. Maar jullie zitten echt in 
de wijken en kennen ongetwij-
feld mensen die ik nog niet heb 
kunnen bereiken. Zouden jullie 
daarom mijn informatie en de 
link naar de site door willen stu-
ren naar die mensen?

Daarnaast: als jullie zelf actief 
zijn in bijvoorbeeld een koor of 
theatergroep, of in een bandje 
spelen, of schilderen, of… dan 
zijn jullie natuurlijk ook van 
harte welkom om mee te doen!

Jacintha Blom, Cultuurcoach 
Enschede, email: jacintha@cul-
tuurinenschede.nl, telefoon: 
06-10539476. Website: www.
cultuurinenschede.nl, postadres: 
Postbus 437, 7500 AK Enschede

Fontein weer in werking
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Schildersclub Passe-partout

In onze buurt woont Wim Hen-
driks, hij maakt ontzettend 
mooie natuurfoto’s die regelma-
tig in de krant verschijnen.

Nu hebben wij, leden van schil-
dersclub Passe-partout, net een 
workshop: “Tekenen met kleur-
potloden” gehad van Patricia 
Sierhuis uit Haaksbergen. Aan-
gestoken met het tekenvirus en 
met behulp van de prachtige 

foto’s van Wim, maken wij bo-
venstaande tekeningen. Na de 
zomervakantie hebben wij op 
de maandagochtend weer plek 
in de cursus. Bij de dinsdagoch-
tend is nog steeds een wachtlijst. 
Wij zijn een heel gezellig en su-
per laagdrempelige clubje.

Tot ziens, schildersclubpasse-
partout@gmail.com. 

Foto links: Wim Hendriks, tekening rechts: GEJOJA

Woonpark de Posten: vernieuwend
Woon- en zorgcentrum de Pos-
ten wil het bestaande verpleeg- 
en zorgcentrum vernieuwen en 
een centrum zijn voor de wijk; 
voor oud en jong, voor activitei-
ten, diensten en zorg. De Posten 
wil samen met de gemeente en 
de wijkbewoners komen tot een 
voorzieningencluster voor de 
toekomst. ‘Woonpark de Posten’ 
is de gekozen werktitel voor dit 
gebied. In maart hebben de ge-
meente en de Posten de initia-
tieven gedeeld in bestuurlijke 
brieven. 

Visie de Posten en Gemeente
“De huidige positie van de Pos-
ten in de wijk als ontmoetings-
plek is goed, maar kan verder 
worden versterkt en uitgebreid 

naar een voorzieningencluster”, 
aldus stadsdeel Zuid-wethouder 
Jurgen van Houdt. “Wij willen 
naar een inclusieve wijk waar 
we elkaar ontmoeten en de leef-

baarheid versterken door middel 
van een grote betrokkenheid 
van wijkbewoners en professio-
nals. Hierin wordt actief samen-

gewerkt met de partners van De 
Tafel van Marcelis.”

Toekomstige uitdagingen 
Directeur Rick Hogenboom van 
de Posten: “In de visie van de 
Posten draait het om een fijn en 
plezierig leven voor onze klan-
ten op de plek van hun keuze. 
Dit betekent dat de vraag naar 
nieuwe arrangementen zal toe-
nemen. In samenspraak met een 
groot aantal betrokken partijen 
in de wijk zijn we bezig deze vi-
sie door te vertalen naar beleid 
voor wonen en zorg voor de ko-
mende jaren. Het woonconcept 
moet meer zijn dan een gebouw; 
er is meer nodig dan toeganke-
lijke woningen en een veilige 
woonomgeving. Het moet een 

samenhangend pakket zijn van 
zorg, diensten en ondersteu-
ning, passend bij vraag/behoefte 
én portemonnee van onze hui-
dige en toekomstige klanten.”

Gebouw en omgeving
De tijd is nu rijp om met de ge-
meente, woningcorporatie Do-
mijn   en Woonzorg Nederland, 
en mogelijk nog meer partij-
en, een nieuwe ontwikkeling in 
gang te zetten voor het gebouw 
van de Posten en de directe om-
geving. Deze ontwikkeling kent 
drie uitgangspunten: 

• Ontmoeten van de bewo-
ners en omgeving;

• Wonen in Woonpark de 
Posten, ‘het kloppend hart 

in de wijk’;
• Zorg is toevoegen van geluk 

in omstandigheden.

Ambitie en intentie
In een gezamenlijke verkenning 
van de Posten, de gemeente En-
schede, Woonzorg Nederland 
en Domijn, is de ambitie en in-
tentie uitgesproken om met el-
kaar te komen tot het plan voor 
levensloopbestendige Wesse-
lerbrink-Zuid, waar het goed 
wonen en verblijven is, waar 
mensen kunnen blijven wonen 
en waar ze elkaar kunnen blijven 
ontmoeten. Doel is om komen-
de zomer met nadere plannen te 
komen. 

Lifegoals Sportaal

Over Sportaal
Wij stimuleren mensen om sa-
men te sporten en te bewegen. 
Dat doen we door sportactivitei-
ten te organiseren, voor veilige 

en schone sportaccommodaties 
te zorgen en sporten voor ieder-
een bereikbaar te maken. Wij 
zijn Sportaal, spelverdeler in 
sport. 

Op maandag 5 maart zijn de 
eerste statushouders begonnen 
aan het Life Goals beweegpro-
gramma bij Sportclub Enschede. 
Iedere maandag en woensdag is 
deze groep van 11.30 – 12.30 uur 
actief bezig met beweegactivitei-
ten en worden ze geïnformeerd 
over het diverse beweegaanbod 
in Enschede. Kennismaking met 
beweegmogelijkheden, plezier 
en ontmoeten van elkaar staan 
centraal. 

Life Goals is een samenwer-
king tussen Sportaal, gemeen-
te Enschede, Leger des Heils, 
FC Twente Scoren in de Wijk, 
M-Pact en ROC van Twente. 

Meer informatie is op te vragen 
via j.agelink@sportaal.nl. 

Vers en meer keus

U kunt overal gratis parkeren

Beweegprogramma Life Goals voor statushouders van start

“Het 
wooncon-
cept moet 
meer zijn 
dan een 
gebouw”
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Even voorstellen

Ik ben Henk-Jan Kamp en mij 
werd gevraagd mij even voor te 
stellen.

Welnu, ik ben werkzaam bij 
de politie en heb sinds kort 
een leer-werk-plek op het ba-
sisteam Zuid van de politie 
Enschede. Ik ben toegevoegd 
aan de wijk het Bijvank om een 
jaar lang samen met de huidi-
ge wijkagent, Hennie Zwart-
broek, ervaring op te doen in 
het wijkgericht werken. Ik ben 
bijna 56 en heb de afgelopen 25 

jaar gewerkt bij de Hondenbri-
gade Oost Nederland. Daarin 
heb ik ook mijn hobby gevon-
den. Om persoonlijke redenen 
heb ik er voor gekozen om wat 
anders te gaan doen binnen de 
politie. 

Ik ben het hulpje van Hennie 
Zwartbroek, die mij dit jaar 
gaat begeleiden. Ik wil mij 
graag verder bekwamen in het 
wijkgericht werken en start 
binnenkort de opleiding tot se-
nior wijkagent. Het komende 
jaar ga ik diverse werkzaamhe-
den binnen de buurt Het Bij-
vank uitvoeren. 

Ik heb er erg veel zin in en heb 
reeds kennis mogen maken 
met diverse netwerkpartners, 
zoals woningcorporaties, scho-
len, gemeente, zorginstellin-
gen etcetera. Waar ik na deze 
periode terecht kom in nog 
niet bekend. Hoop een leuke 
en leerzame tijd mee te maken 
binnen Zuid Enschede.

In Zuid
“Gefelifiseerd” Met nog kleffe 
handjes van de onderweg genut-
tigde meerdanviergranen ont-
bijtkoek, word ik even heerlijk 
doodgeknuffeld door ‘t lieve kind. 
“Dootje van mij”, een prachtige te-
kening met grote bloemen en een 
envelopje met cadeaubon van het 
plaatselijke tuincentrum. Ben pas 
volgende week jarig, maar ivm de 
herfstvakantie heeft Lieve’s mama, 
en dus ook haar oppasnanna, vrij. 

Met de bon op zak gaan we even 
later gezellig naar het tuincen-
trum om een paar leuke plantjes 
te kopen. We hebben net de kamer 
veranderd dus komt het goed uit. 
Lieve in het karretje en daar gaan 
we, niet zoals gepland eventjes 
plantjes halen, maar we zijn de 
hele ochtend onder de pannen. Een 
kerstdorp, een skilift, een zingende 
kerstman en rendieren maken er 
ineens een prachtig uitstapje van. 

De planten worden bijna bijzaak, 
maar toch zijn we erg kieskeurig, 
een aloë vera, een dracena en een 

prachtige paradijsplant met een 
mooie herfstkleurige bloem, de 
favoriet van Lieve. Eenmaal thuis 
zetten we ze samen op de venster-
bank, de kleine meid schuift ze net 
zolang heen en weer totdat het 
naar haar zinnetje is.

“Mooi hè, Nanna?” Ze wijst naar de 
prachtige oranje paarse knop van 
de paradijsplant. “Prachtig meis-
je!” Het zonnetje doet haar best 
en laat de plantjes mooi tot hun 
recht komen in de blauwe potten. 
Tijdens het boterhammetje eten 
valt me iets op, ik verslik me bijna 
omdat ik iets wil zeggen, maar kan 
me gelukkig nog net inhouden La-
ter die middag, als de kleine meid 
naar huis is, ga ik er eens goed voor 
zitten. Ik bekijk de stengel van de 
bloem eens goed, mijn vermoeden 
wordt bevestigd. Lieve’s favoriet is 
van plastic, maar goed dat ze het 
niet weet en van mij zal ze het niet 
horen.  

‘Gefelifiseerd, plaatselijk tuincen-
trum!!’

Prikkeldraadpraadt

TWENRENO
TRAPRENOVATIE

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

CRDL gepresenteerd bij de Posten

Op 5 maart werd op de Posten 
CRDL (spreek uit cradle = Engels 
voor wieg) gepresenteerd en ge-
demonstreerd. De CRDL vertaalt 
aanraking in geluid, waardoor 
mensen met bijvoorbeeld demen-
tie of een andere verstandelijke 

beperking ineens weer contact 
maken met hun omgeving.

Door het aanraken van de CRDL 
en een kring te vormen met an-
deren, ontstaat er een soort ket-
tingreactie op de geluiden die uit 

te CRDL komen. Deze geluiden 
wekken herinneringen op, waar-
door de mensen ineens beginnen 
te glunderen en te vertellen over 
vroeger. Zelfs mensen die niet 
in de kring ziten worden toch 
meegetrokken in het gebeuren. 
Zo zag ik een dame die niet in 
de cirkel zat (ze zat er zelfs met 
de rug naartoe) ineens reageren 
toen ze bepaalde muziekgelui-
den hoorde.  Dit herhaalde zich 
later bij dezelfde muziek.

Volgens mij heeft de Posten met 
CRDL een instrument in huis 
gehaald, dat het leven van de de-
menterende bewoners en de ver-
zorgenden een stuk levendiger 
en ontspannender maakt.

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.
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Wijkbudget

Picknicksets stokkumbrink

Nieuw duikelrek tubbergenbrink

Nieuwe zandbak tubbergenbrink

Openbare wijkraadvergadering

Openbare wijkraadvergadering
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Wijkbudget

Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst

Palmpasen

Palmpasen

Samenwerking Smiley & de Brink



TEVREDENHEIDSONDERZOEK BRINKPRAAT
Nu wij alweer ruim 6 jaar bestaan in deze vorm, zijn wij heel erg benieuwd wat u van onze krant vindt. Op deze pagi-

na vindt u vragen die specifiek over de krant gaan. Op onze website staat een enquête die meer over de onlineversie 

van ons nieuws gaat. Wij hopen dat u de moeite wilt nemen om deze papieren enquête in te vullen en in te leveren bij  

diverse inzamelpunten in Winkelcentrum Zuid, of ons kantoor aan Hertmebrink 1, 7544 DC Enschede (wijkcentrum 

de Magneet). 

Onder de inzendingen worden tien waardebonnen van € 10 verloot. Om daar kans op te maken kunt u onderaan uw 

adres- en contactgegevens achterlaten. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verloting en zullen vernie-

tigd worden na verwerking van de enquete. Medewerkers van de Brinkpraat, wijkraad en wijkbudgetten zijn uitgeslo-

ten van deelname aan deze verloting.

Naam

Adres

Postcode

Telefoonnummer 

Om kans te maken op een waardebon van € 10, gelieve hier uw gegevens in te vullen:

Wij horen 
graag uw 
mening!



Bent u bekend met de Brinkpraat:   ja  nee  

Leest u de krant:   papieren versie  online/elektronisch  niet  

In hoeverre bent u tevreden over de bezorging:   onvoldoende  neutraal  voldoende

Heeft u wel eens materiaal voor de Brinkpraat aangeleverd   ja  nee

Indien ja, hoe vindt u de bereikbaarheid van de redactie:   onvoldoende  neutraal  voldoende

De Brinkpraat komt vier keer per jaar uit en bestaat uit 16 pagina’s. In hoeverre bent u tevreden over:

 - aantal keren dat de krant uitkomt  ontevreden  tevreden  weet niet  zeer tevreden

 - aantal pagina’s   ontevreden  tevreden  weet niet  zeer tevreden

 - artikelaanbod   ontevreden  tevreden  weet niet  zeer tevreden

 - nieuwsaanbod   ontevreden  tevreden  weet niet  zeer tevreden

 - inbreng wijkraad/wijkbudgetten/gemeente   ontevreden  tevreden  weet niet  zeer tevreden

 - verhouding advertenties/artikelen   ontevreden  tevreden  weet niet  zeer tevreden

 - leesbaarheid   ontevreden  tevreden  weet niet  zeer tevreden

Voor ondernemers:

 - mogelijkheid tot adverteren  ontevreden  tevreden  weet niet  zeer tevreden

 - advertentie kosten  ontevreden  tevreden  weet niet  zeer tevreden

Zou u bereid zijn (vaker) te adverteren als de krant 6x per jaar uitkomt:  ja  nee

waarom wel/waarom niet:

Hoe staat u tegenover 1 krant voor heel Enschede Zuid (Helmerhoek/Wesselerbrink/Stroinkslanden), naast de vaste 

kranten Huis aan Huis en Hart van Enschede? De Brinkpraat houdt dan op te bestaan.  

  negatief  neutraal  positief

Zou u vaker een inbreng willen leveren als:

-  het verspreidingsgebied groter wordt:   ja  nee

 - de krant vaker uitkomt:  ja  nee

Wat is uw leeftijd:   <20  21-30  31-40  41-50  51-60  >60

Bent u woonachtig in:   Wesselerbrink  elders

Bent u ondernemer:   ja  nee

Bent u:   vrouw  man

Ruimte voor op- en aanmerkingen:

Wij horen 
graag uw 
mening!
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Speeltuin
‘T Polböske
Wesselerbrink
Beltrumbrink 52 B
7544 ZD Enschede 
053 477 08 57 
tpolboske@gmail.com

Smiley
Wesselerbrinklaan 150 
tel. 0613905081

Wijkagenda

Agenda Creatief Polböske april – juli 2018 inclusief vakantie
30 april: Prikbordje maken Meivakantie
01 mei: Knutselen met wc rollen Meivakantie
02 mei: Kleien Meivakantie
07 mei: Figuurzagen Meivakantie
08 mei: Krijtzout maken Meivakantie
09 mei: Moederdag knutselen Meivakantie
16 mei: Bloemen maken
23 mei: Fotolijstje maken (neem je eigen foto mee)
06 juni: Draadfiguur maken
13 juni: Vaderdag knutselen
20 juni: Halsketting en armbandje maken
27 juni: Verfspat schilderij maken
04 juli: Raamstickers maken
11 juli: Figuurzagen
18 juli: Bingo
Van 30 juli tot en met 03 augustus is er een Jeugdviva. We 
beginnen dan om 10.00 en eindigen om 15.00. Programma 
volgt nog.
Creatief programma is onder voorbehoud.
Creatief is op woensdagmiddag van 14:30 uur tot 16:00 uur 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gratis entree. Voor alle kin-
deren een beker ranja.

Smiley en de Brink zijn samengegaan, elke vrijdag-
middag zijn er extra kinderactiveiten in de Magneet. 
De woensdagen blijven bestaan.

Activiteiten Broekheurnerborch en Broekheurnerstede april/augustus 2018
Wekelijks bieden dze Liviolocaties tal van activiten waar 
wijkbewoners bij aan kunnen sluiten. De sociaal cultu-
reel werker van de locatie kan u vertellen welke kosten 
hieraan zijn verbonden. Bereikbaar via tel. 0900-9200 
(normaal tarief). Ook dit jaar bieden we weer tal van 
activiteiten waarbij we de wijkbewoners van harte uit-
nodigen.

BROEKHEURNERSTEDE
April
Woensdag 11 april, 14.00-16.30 uur, Schepers mode. 
Ook hier bent u van harte welkom. De koffie is gratis 
in onze locatie.

Donderdag 19 april, 14.00-16.30 uur, Voorjaarsmarkt. 
Er is voor (bijna) iedereen wel wat te koop. Er zijn o.a. 
hoofdkussens, make-up, lingerie, sieraden maar ook 
Turkse lekkernijen te koop.

Woensdag 25 april, 14.30-16.30 uur, Optreden door 
“Mazzel”. Zij spelen muziek uit de jaren ’50 en ’60. Er 
mag gedanst worden. Entree € 3.50 p.p. Hier is een 
hapje en drankje bij inbegrepen.

Maandag 30 april, 9.30-12.00 uur, Ruben Jansen mo-
deverkoop. April is bij de Broekheurnerstede de mo-
demaand. Ook hier bent u weer van harte welkom om 
uw garderobe aan te vullen.

Mei
Dinsdag 8 mei, 19.30-21.30 uur, Bingo. Een kaart kost 

€ 2.00. In de pauze is er een extra verloting.
Donderdag 17 mei, 09.30-11.30 uur Mini-markt. Elke 
maand hebben we een kleine markt met leuke ca-
deau-artikelen voor kleine prijzen.

Donderdag 24 mei, 19.30-21.30 uur, Muziekavond 
met het Byzantijns Kozakkenkoor. U bent van harte 
uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn. De 
entree is € 3.50 p.p. Dat is inclusief hapje en drankje.
Zondag 27 mei, 14.30-16.30 uur, matineeconcert. Ons 
eigen koor geeft deze middag een prachtig optreden. U 
bent van harte welkom.

Juni
Dinsdag 5 juni, 19.30-21.30 uur Bingo. Een kaart kost 
€ 2.00. In de pauze is er een extra verloting.

Dinsdag 12 juni, 19.30-21.30 uur, Muziekavond met 
Vocaal ensemble Petra Singers. Dit ensemble bestaat 
uit zangers en zangeressen die allen zangles volgen. 
Dat is dan ook duidelijk te horen. Entree € 3.50 p.p. 
inclusief hapje en drankje.

Donderdag 21 juni, 09.30-11.30 uur, Mini-markt. 
Elke maand hebben we een kleine markt met leuke ca-
deau-artikelen voor kleine prijzen.

Juli
Dinsdag 3 juli, 19.30-21.30 uur, Bingo, Een kaart kost 
€ 2.00. In de pauze is er een extra verloting.

Dinsdag 17 juli, 10.30-11.00 uur, Kleuters van de Har-
ry Banninkschool komen liedjes zingen. U bent van 
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Woensdag 18 juli, 16.30-18.30 uur, Barbecue. Infor-
matie hierover is op de locatie verkrijgbaar vanaf half 
juni.

Woensdag 25 juli, 15.00 -16.00 uur, Sorbet verkoop.

Augustus
Woensdag 1 augustus, 14.30-16.30 uur, Bingo. Een 
kaart kost € 2.00. In de pauze is er een extra verloting.

Activiteiten wijkcentrum de Magneet
De Magneet, Hertmebrink 1
Tel. 053-4768044

Verhuur voor cursussen, bijeenkomsten en activiteten. Tevens verhuur 
van kantoorruimte. Voor meer informatie kunt u terecht bij de beheerder.

Maandag
10.00 – 16.00 uur: cursus makelaars IPD
13.00 – 16.00 uur: gym voor ouderen Livio
16.00 – 19.00 uur: huiswerkbegeleiding
19.00 – 21.45 uur: cursus makelaars IPD
Dinsdag
09.30 – 11.30 uur: ontmoetingsgroep ouders kleine kinderen Alifa
13.00 – 16.00 uur: ouderensoos ANBO
16.00 – 19.00 uur: huiswerkbegeleiding
19.00 – 20.00 uur: jazzballet
20.00 – 21.00 uur: Thai chi
Woensdag
10.00 – 13.00 uur: inloop wijkraad
14.00 – 16.00 uur: kidsclub Alifa
14.00 – 15.30 uur: hobbyclub Sonja
16.00 – 19.00 uur: huiswerkbegeleiding
Donderdag
09-30 – 13.00 uur: werelddansen
14.00 – 16.30 uur: 55+-dansen
16.15 – 19.15 uur: huiswerkbegeleiding
19.45 – 21.00 uur: wetswinkel
19.45 – 20.45 uur: Yoga
Vrijdag
14.00 – 16.30 Kinderactiviteiten de Brink/Smiley
19.00 – 22.00 Darts de Brink
Zondag:
19.45 – 22.00 uur: bingo
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Wijkagenda

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 men-
sen 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@wesseler-
brink.com

Mini Spoorweg Wesselerbrink
Rijdagen 2018
Elke laatste zondag van de maand van april tot september,van 
11.00 tot 16.00 uur.
Zondag 29 april, zondag 27 mei, zondag 24 juni, zondag 29 
juli, zondag 26 augustus, zondag 30 september.
Extra rijdagen (data onder voorbehoud)
Maandag 21 mei, 2e Pinksterdag, van 11.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 2 juni, Open Dag MVT, van 10.00 tot 17.00 uur
Woensdag 1 augustus, VIVA speeltuin Polböske, van 13.00 tot 
15.00 uur
Vrijdag 26 oktober, Halloween speeltuin Polböske, van 18.00 
tot 21.00 uur
Bij slecht weer, zoals regen en harde wind, kan er niet gereden 
worden of korter dan de aangegeven tijden.
Tijdens de rit met de trein gelden er een aantal regels:
- armen en benen in de wagens tijdens de rit
- niet staan in de wagens tijdens de rit
- in- en uitstappen pas als de trein helemaal stil staat
- altijd de aanwijzingen van de machinist opvolgen
- meerijden met de trein is op eigen risico
- is de trein vol? Wacht tot de volgende trein er is voor een 
ritje.

Schaapscheerfeest Kinderboerderij
Op Zaterdag 26 mei 2018 houden we weer ons jaarlijkse 
Schaapscheerfeest bij kinderboerderij de Wesseler van 10.00 
tot 16.00 uur. Om het uur wordt er een schaap geschoren.
Verdere activiteiten zijn Boerendansers, het Wesselerbrink-
koor, een springkussen, Oude Ambachten, schminken, 
grabbelton, ballonnenclown, broodbakken, enz.
Ook is er een kinderrommelmarkt: grondplaats 2,50 euro 
en een tafel 10 euro.
Ouderen boven de 60 jaar kunnen gratis een kop koffie of 
thee met iets lekkers ophalen.
Informatie: Kinderboerderij de Wesseler, tel. 053-4770723.

Open dag Tuin smakelijk en Modderbaard - vooraf aanmelden!

Op 24 juni houden Tuinsmakelijk.nl en Modderbaard een open dag. Onze tuinen liggen naast el-
kaar in Twekkelo. Een prachtige kans om eens een kijkje te nemen in twee permacultuur-tuinen!

Een rondleiding door beide tuinen zal ongeveer een uur duren. 

De rondleidingen beginnen om 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 en 16:00. 

Let op!

Om één en ander in goede banen te kunnen leiden is het wel nodig om je vooraf aan te melden! 
Dat kan via bijgevoegde link. De toegang is gratis. Kijk op modderbaard.nl/inschrijven-open-dag

De Brink is verhuisd
Jullie hebben misschien een tijdje weinig van De Brink gehoord. Dit komt omdat wij 
onze oude locatie aan de Sibculobrink moesten verlaten en op zoek moesten naar 
een nieuwe locatie. In die tussentijd hebben we op een lager pitje vanuit de keuken-
tafel onze activiteiten georganiseerd. Nu hebben we gelukkig een nieuwe ruimte 
gevonden bij de Magneet aan de Hertmebrink 1. Wij hebben in De Magneet een 
eigen opslagruimteruimte ingedeeld, vanwaar ook onze uitleen van allerlei spullen 
geregeld wordt. Van tent tot springkussen of van oud Hollandse spelen tot banken 
en tafels en nog meer, dit allemaal kun je bij De Brink tegen een vergoeding lenen. 
Voor meer informatie kom even bij ons langs of neem contact op met Willem (06-
28242739). Tevens hebben we ook een multifunctionele ruimte voor kinderactivi-
teiten, vergaderingen en andere doeleinden. 

De Brink gaat samen met de al aanwezige vrijwilligers Smiley nieuw leven inblazen: 
buiten de woensdag zal het Smileygebouwtje nu ook op de vrijdag en, samen met 
de buurtwerkplaats, op de zaterdag geopend zijn. Samen met Ton Loevering (Ge-
meente) zullen we bekijken hoe we het onderhoud en het eventueel opknappen van 
sommige speeltoestellen aan kunnen pakken.

Wat kun je verder verwachten van De Brink: elke vrijdagmiddag zijn er kinderacti-
viteiten. Deze zijn van 14.00 tot 16.30 uur, de contactpersoon van de kinderactivi-
teiten is Sylvia (06-21174532). Ook zijn we druk bezig om onze dartruimte gestalte 
te geven, iedere vrijdagavond vanaf 19.00 uur kun je aanschuiven om gezellig te 
darten.

Wil je je misschien inzetten als vrijwilliger of zoek je een stageplek voor school, 
neem dan even contact op met Brigitte (06-31794341).
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Gemeente

Op het moment dat u dit leest 
zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen geweest en is er (bijna) een 
nieuw gemeentebestuur. Terwijl 
ik dit schrijf weet ik niet of ik u 
de komende vier jaar als wethou-
der van Zuid terug zie. Wat ik wel 
weet is dat ik de afgelopen vier 

jaar met heel veel plezier met en 
voor u in dit prachtige stadsdeel 
heb gewerkt. We hebben de afge-
lopen periode met elkaar mooie 
resultaten behaald waar we best 
trots op mogen zijn. Daar hebben 
we in de laatste Stadsdeelcom-
missie bij stil gestaan.

Ik denk bijvoorbeeld aan de 
herstructurering van de Wes-
selerbrink (het Bijvank). Een 
traject dat ondanks een moei-
zaam begin een mooi eindresul-
taat  opleverde.  Het leerde ons 
dat de kracht van een project 
zit in een goede samenwerking 
met open communicatie tussen 
alle partijen. Ik denk ook aan 
de (door)ontwikkeling van de 
wijkteams per stadsdeel waar-
door we iedereen dicht bij huis 
ondersteuning en hulp kunnen 
bieden. Mooi om te vermelden 
is ook dat we de overlast door 
jeugdgroepen succesvol hebben 
kunnen aanpakken door een in-
tegrale aanpak met politie en de 
wijkteams. 
En dan zijn er ook de ‘Doen:-
Beurzen’ die hier in de Wesseler-
brink (WB) zijn ontstaan, maar 
die nu in de hele stad worden ge-

houden omdat we willen dat ie-
dereen naar vermogen meedoet. 
In ieder mens zit een talent. In 
Zuid hebben we met ‘WB: Doen’ 
mensen kunnen stimuleren hun 
talenten te ontdekken, te benut-
ten en verder te ontwikkelen. 
Velen hebben hierdoor mooie, 
nieuwe kansen gekregen, ook op 
de arbeidsmarkt. 

Er is zoveel gebeurd de afgelo-
pen vier jaar. We hebben moge-
lijkheden gecreëerd voor jonge-
ren om te kunnen sporten. We 
hebben leerlingen in de Posten 
kennis laten maken met diverse 
beroepen tijdens de beroepen-
week. We hebben verschillende 
activiteiten voor en door bewo-
ners georganiseerd bij het acti-
veringscentrum Power. En dan 
heb ik het nog niet  over de start 
van de Alles-in-1-school De 

Zuidsprong, het ‘Feest van ver-
binding’, de Tafel van Marcelis, 
de Eten & Daten-ontmoetingen, 
de bijeenkomst Thuisvoelen en 
Meedoen en zo kan ik nog wel 
even door gaan.

Ik wil u allemaal heel erg harte-
lijk bedanken voor uw inzet, en-
thousiasme en betrokkenheid. 
Wat ik hoop is dat u de komen-
de jaren doorgaat met het delen 
en realiseren van uw plannen en 
ideeën om samen uw wijk nog 
mooier te maken. Via het wijk-
budget ‘Jij maakt de buurt’ is er 
veel mogelijk. Ik ben trots op u 
en op het stadsdeel Zuid. Het 
was een eer om vier jaar lang uw 
stadsdeelwethouder te zijn.  

Graag tot ziens!
Jurgen van Houdt

Trots

Afvalstoffenheffing in Enschede loont

Huishoudens Enschede bespa-
ren gemiddeld 40 euro op afval-
stoffenheffing

Op 1 januari 2017 is Enschede 
overgegaan op Diftar (tarief-
differentiatie) voor de inzame-
ling van huishoudelijk afval. 
Met Diftar gingen inwoners, 
naast een vast basistarief voor 
afvalstoffenheffing, betalen 
voor het aantal keren dat res-
tafval wordt aangeboden. Uit 
de evaluatie ‘Diftar - resulta-
ten na 1 jaar’ blijkt dat huis-
houdens dit jaar gemiddeld 40 
euro goedkoper uit zijn dan 
vorig jaar. In de evaluatie staat 
ook de conclusie dat de over-
stap naar het systeem van om-
gekeerd inzamelen in 2019 nog 
niet haalbaar is. Het college 
stelt de gemeenteraad voor om 
alternatieve mogelijkheden te 
onderzoeken. 

Cijfers: Diftar is een succes
De doelstelling van Diftar is 
helder: betere afvalscheiding 
en minder restafval. De cij-

fers geven aan dat Diftar een 
succes is. Door de invoering 
van Diftar nam de totale hoe-
veelheid afval af en steeg het 
scheidingspercentage van 49% 
in 2016 naar 64% in 2017. Dat 
is boven verwachting. De hoe-
veelheid restafval nam af tot 
125 kilo per inwoner. Dat is 
een daling van 40 procent. Het 
doel was 175 kilo per inwoner. 
Opvallend is ook de toename 
van verpakkingenafval: 113 
procent. De overige ingezamel-
de afvalstromen zoals gft-afval 
(groente-, fruit- en tuinafval), 
glas en papier namen met res-
pectievelijk 26%, 20% en 6% 
toe. Ook daaruit blijkt dat af-
valscheiding gestimuleerd is 
door de invoering van Diftar. 
Dit alles betekent een gemid-
delde besparing voor huishou-
dens van 40 euro. Op veler ver-
zoek is er in 2018 voor gekozen 
om het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing niet vooraf 
in rekening te brengen op ba-
sis van een schatting (zoals in 
2017 is gebeurd), maar achter-

af op basis van het werkelijke 
aantal aanbiedingen. In 2019 
wordt het aantal aanbiedingen 
van 2018 in rekening gebracht.

Tussentijds extra maatrege-
len genomen
Na de invoering van Diftar 
werd vooral in het eerste half 
jaar meer afval bij de contai-
ners en milieupleinen in de 
stad aangetroffen. De toename 
van bijplaatsingen is voorna-
melijk veroorzaakt door fou-
tief aanbieden van losse zak-
ken met verpakkingenafval. Al 
snel bleek dat er te weinig ver-
pakkingencontainers waren, 
omdat inwoners massaal afval 
zijn gaan scheiden. Daarom 
zijn er ruim 170 verpakkin-
gencontainers extra geplaatst. 
In totaal staan er nu ongeveer 
250 verpakkingencontainers 
in Enschede. Ook is de huis 
aan huis-inzameling van ver-
pakkingen bij flats en appar-
tementen gestopt. Dankzij de 
extra verzamelcontainers kun-
nen bewoners 24 uur per dag, 
7 dagen per week hun ver-
pakkingenafval wegbrengen 
en hoeven ze niets meer op te 
sparen op hun balkon of in de 
schuur. 

Schoner straatbeeld door 
maatregelen
Het inzetten van deze extra 
maatregelen heeft effect gehad. 
De afgelopen maanden is een 
dalende trend van bijplaatsin-
gen (verpakkingen) en illegale 

dump (grof restafval) te zien. 
Uiteraard blijft dit een punt 
van aandacht. 

Eind 2017 is bovendien een 
aantal beleidswijzingen vast-
gesteld tegen illegale stort en 
bijplaatsingen van grof restaf-
val. De maatregelen zijn o.a. 75 
kg gratis stortquotum voor het 
brengen van grof huishoudelijk 

afval naar het afvalbrengpunt, 
het verlagen van de voorrijkos-
ten voor het halen van grof af-
val aan huis (van 45 euro naar 
20 euro) en de ondergrondse 
restafvalcontainers voor ieder-
een toegankelijk maken in de 
loop van 2018. Deze maatre-
gelen worden in het najaar van 
2018 geëvalueerd. 

Alternatieven voor omge-
keerd inzamelen
Door de invoering van Diftar 
zijn inwoners hun afval boven 
verwachting goed gaan schei-

den. Een aantal locaties in de 
stad vergt echter nog wel ex-
tra aandacht. Het is dan ook 
nog te vroeg om de volgende 
beleidswijziging per 1 janua-
ri 2019 in te voeren, namelijk 
de overstap naar omgekeerd 
inzamelen. Dit is het systeem 
waarbij alle huishoudens in 
de stad hun restafval zelf weg-
brengen naar ondergrondse 
containers in de wijk. De in-
voering van omgekeerd inza-
melen vraagt een zorgvuldig 
traject met de inwoners en dus 
meer voorbereidingstijd. Het 
college stelt de raad voor om 
het komende jaar onderzoek 
te doen naar de haalbaarheid 
van een keuzemodel, waarbij 
(laagbouw)huishoudens hun 
eigen inzamelmiddelen kun-
nen kiezen en ook zelf kunnen 
kiezen welke afvalsoorten zij 
wegbrengen. 

Afvalloos Twente in 2030
Met de invoering van Diftar is 
de gemeente Enschede weer 
een stukje dichterbij een af-
valloos Twente in 2030 geko-
men. Het doel is om in alle 14 
Twentse gemeenten in 2030 
nog maar maximaal 50 kilo 
restafval per inwoner per jaar 
over te houden. Op dit mo-
ment is dat nog 125 kilo per in-
woner in Enschede. Vorig jaar 
was dit 207 kilo per inwoner. 
Daarmee heeft Enschede een 
grote stap gemaakt. 

Wethouder Jurgen van Houdt

“Een ge-
middelde 
besparing 
voor huis-
houdens 
van 40 
euro”
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In Zuid

Groene initiatieven

Voorbeeldige initiatieven voor 
de nieuwe gemeenteraad in En-
schede

Op 21 maart werden de nieu-
we gemeenteraadsleden geko-
zen. En dat betekent: nieuwe 
ronde nieuwe kansen. Natuur 
en Milieu Overijssel geeft de 
inwoners van Enschede  de 
kans om de nieuw gekozen ge-
meenteraadsleden meteen te 
laten weten welke ‘’groene’’ ini-
tiatieven zij graag in hun eigen 
woonomgeving zien. Dat geldt 
dus ook voor u.

We hebben tien van de meest 
aansprekende initiatieven voor 
een mooie en duurzame ge-
meente op een rij gezet.

Op onze Facebookpagina 
(‘Natuur en Milieu Overijs-
sel’) kunt u uw eigen top 3 sa-
menstellen. Vervolgens laten 
wij uw gemeente weten wat 
de meest favoriete initiatieven 
van bewoners zijn. Dan weten 
ze waar aan toe zijn, en kun-
nen ze ook meteen aan de slag.

Diverse bestuurders hebben 
al laten weten erg benieuwd 

te zijn. Bewonersinitiatieven 
zijn belangrijk omdat inwo-
ners veel beter weten wat er 
speelt in hun omgeving en ook 
kennis en ervaring hebben om 
goede oplossingen te beden-
ken.

Niet voor niets zetten steeds 
meer mensen - ook in Ensche-
de- zich in voor hun eigen leef-
omgeving. Ze nemen het heft 
in eigen handen om een be-
paald doel te bereiken. Of het 
nu om een groen schoolplein, 
het creëren van een zonne-
park, natuurbeheer of autode-
len gaat. Het levert bovendien 
ook nieuwe sociale contacten 
en samenwerkingsverbanden 
op.

De tien initiatieven uit de poll 
zijn daar mooie voorbeeld-
projecten van, die uitstekend 
elders kunnen worden uitge-
voerd. Door aan te geven wat 
uw favoriete Top 3 is, helpt u, 
met Natuur en Milieu Overijs-
sel, om de streek nog mooier 
en duurzamer te maken dan 
hij nu al is. Wilt u meedoen, 
maar heeft u geen facebook? 
Kijk dan op www.natuurenmi-
lieuoverijssel.

Sportaal actief & Twente Gezond
Gemeenten, betrokken orga-
nisaties en Sportaal hebben 
gezamenlijk de ‘routekaart’ 
ondertekend om het the-
ma Positieve Gezondheid te 
centraliseren vanuit het sa-
menwerkingsverband Twen-
te Gezond. Vanuit Positieve 
Gezondheid een versnelling 
teweeg brengen in de gezond-
heid in Twente, dat is de inzet 
van Twente Gezond! Er ge-

beurt veel op het gebied van 
gezondheid in Twente, maar 
samen is er nog meer gezond-
heidswinst te behalen voor de 
Twentse bevolking.

Gezond leven doen mensen 
zelf, op de plek waar ze wo-
nen, werken en naar school 
gaan. De partners in Twente 
Gezond brengen in Twen-
te een beweging op gang die 
mensen inspireert om aan hun 
gezondheid te werken en hen 
daarbij ondersteunt. Dit ver-
hoogt de kwaliteit van leven 
en draagt bij aan een gezon-
der en vitaler Twente waarin 

iedereen naar vermogen kan 
meedoen.

Meer informatie is te vinden 
op www.twentegezond.nl.

Wijkgids(en) Wesselerbrink 
gezocht!

Vanuit de gedachte om beweging 
te stimuleren en bewoners met el-
kaar in contact te brengen op een 
laagdrempelige en vrijblijvende 
manier, is het idee ontstaan om 
periodiek een wandeling door 
de wijk te organiseren onder be-
geleiding van een zogenaamde 
wijkgids.

Deze gids kent de achtergrond, 
historie en de hotspots van de 
wijk en kan hier boeiend over 
vertellen. Bijvoorbeeld de ach-
tergrond van de brinken en waar 
de naamgeving van de brinken 
vandaan komt. Natuurlijk mag 
het ook een enthousiaste bewo-
ner zijn die dit wel leuk lijkt en 
bereid is zich hier verder in te 
verdiepen. Een eerste wande-
ling met een wijkgids willen we 

koppelen aan de jaarlijkse sport- 
en gezondheidsmarkt op zater-
dag 29 september 2018. Verder 
zijn we nog aan het nadenken 
hoe e.e.a. verder te organiseren. 
Maar hierbij vast een eerste op-
roep aan bewoners in de wijk die 
affiniteit hebben met de wijkhis-
torie en het leuk vinden om deze 
kennis al wandelend met andere 
buurtgenoten te delen.

Belangstellende kunnen zich 
melden bij de wijkraad Wesse-
lerbrink: mail.wesselerbrink@
gmail.com.

Met hartelijke groeten, Gea v/d 
Sleen, Frank Roeloffzen, Michel 
van Sluijs, Jasper Agelink en Jos-
ke Pothof.
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Vraag? & Aanbod!

Fit & actief
Een snel groeiende tak binnen 
Omnisportvereniging Avan-
ti Wilskracht. Een actieve 50+ 
groep onder leiding van Joke 
Veldhuis (gediplomeerd voe-
dings- en bewegingscoach): j.h.
veldhuis@kpnmail.nl  en jokesli-
festyle@kpn.nl.

Fit & Actief is een unieke combi-
natie van beweging, voeding en 
fysiotherapie. Vanuit het Fit & 
Actief programma worden we-
kelijks diverse activiteiten geor-
ganiseerd, zoals: Tai Chi, Smo-
vey walking, Nordic walking, 
fitness- en conditietraining, 
ritmische conditie en spierop-
bouw (RC&SO overwegend op 
de stoel) en valtrainingen (op 
aanvraag).

Fit & Actief werkt nauw samen 
met de praktijkverpleegkundi-
gen voor diabetes, COPD/astma 
en hart- en vaatziekten, fysio-
therapeuten en bewegings- & 
voedingsconsulenten.

Smovey Walking is voor ie-
dereen die een betere conditie 
wil opbouwen en speciaal voor 
mensen met lichamelijke klach-
ten zoals Parkinson, MS, diabe-
tes, hart- en vaatziekten, artrose 
en obesitas.

Tai Chi: de bewegingen brengen 
lichaam en geest in balans en be-
vorderen daarmee het natuurlijk 
functioneren. Onderzoeken la-
ten zien dat Tai Chi de houding 
en balans verbetert en de spie-
ren versterkt, ook bij ouderen, 
waardoor deze minder vaak hun 
evenwicht verliezen of vallen.

Fitnes- en conditie training: ge-
zamenlijke training onder bege-
leiding met persoonlijk advies.

Locatie: Gezondheidscentrum 
Wesselerbrink, Wesselernering 
60-4 Enschede.

Maandag
Fitness en conditietraining, 
18.30 tot 19.30 uur

Woensdag
Smovey Walking, 18.30 tot 19.30 
uur

Zaterdag
Tai Chi, 09.30 tot 10.30 uur  

Voor uitgebreide informatie kunt 
u zich wenden tot: Joke Veldhuis 
(gediplomeerd bewegings- & 
voedingsconsulent), Mumin 
v.d. Belt, mob. 06.225442669, 
email: j.h.veldhuis@kpnmail.nl. 
mob.06.40729815.

Oproep Oud-leden Soli Deo Gloria

Dit jaar bestaat de Christelijke 
muziekvereniging ‘Soli Deo Glo-
ria’ 125 jaar. In 1893 opgericht 
als Fanfarekorps is de vereni-
ging uitgegroeid tot een bloei-
end Harmonieorkest dat meer-
dere concerten per jaar geeft en 
in haar nieuwe onderkomen, 
wijkcentrum Het Lumen in de 
wijk Velve een geweldige repeti-
tieruimte heeft. Trots is de ver-

eniging dat ze dit jaar haar 125 
jarig bestaan viert. Dat betekent 
dat ‘Soli Deo Gloria’ zich veel wil 
laten zien en horen, door optre-
dens te verzorgen in instellin-
gen, in openluchtconcerten en 
medewerking zal verlenen aan 
kerkdiensten.  De vereniging 
heeft in 2018 twee hoogtepun-
ten, namelijk op 9 juni een re-
unie voor oud leden en op 6 ok-

tober een jubileumconcert.  Met 
name voor de reünie van 9 juni 
a.s. doen we een beroep op oud 
leden om zich te melden voor 
dit spektakel. Wat is er mooier 
dan elkaar weer te spreken en 
belevenissen nog weer eens te 
laten herleven. We beginnen om 
16.00 uur en oud leden kunnen 
zich opgeven bij Klaas Boensma; 
mailadres: kboensma@home.nl, 
tel: 053-4351076. SVP uw post-
adres en uw mailadres opgeven. 
Speelt u nog steeds een instru-
ment en wilt u nog een keer 
meespelen in een reünieorkest, 
laat ons dat weten dan krijgt u 
tijdig de muziek hiervoor toege-
stuurd. 
Kijk voor meer informatie op 
onze website www.solideoglo-
ria-enschede.nl of googel naar 
SDG Enschede. 
Belangrijk is vooral, dat we oude 
muziekvrienden weer kunnen 
ontmoeten.

Radiopresentator gezocht

Radio “de Posthoorn” is de huis-
omroep van Zorgcentrum de 
Posten. We beschikken over een 
eigen radiostudio. Daar zenden 
we elke ochtend behalve zondag 
van 10.15 tot 12.30 uur verschil-
lende programma’s met allerlei 
muziekgenres uit. 

Het radioteam is altijd op zoek 
naar enthousiaste dames of he-
ren voor de presentatie. In ver-
band met de doelgroep “Ou-
deren” zoeken we mensen die 

de veertig gepasseerd zijn. We 
zorgen uiteraard voor een goede 
training en begeleiding. Houdt 
u van muziek, bent u één of en-
kele ochtenden per maand be-
schikbaar, bel of mail gewoon 
eens met onderstaande vrijwilli-
ger om te horen hoe leuk het is 
om bij de radio een muziekpro-
gramma te presenteren. En wie 
weet: wordt u binnenkort ook 
presentator of presentatrice.

Informatie: Gerrie Assink, tel: 
053-4783399 of 06-45282605, 
e-mail: gerrie.assink@kpnmail.
nl.

Paramaluna mei/juni
De locatie is De Magneet, Hert-
mebrink 1 7544DC Enschede

Voor informatie: Info@paramal-
una.nl, www.paramaluna.nl

Entree: vrije bijdrage.

Woensdag 23 mei
Openbare spirituele avond. Hel-
derziende waarnemingen aan de 
hand van foto’s en voorwerpen 
van jezelf en van onze dierbare 
overledenen. Er mag per bezoe-
ker 1 voorwerp of foto op tafel 
worden neergelegd. Deze avond 
wordt verzorgd door medium 
Erna Rensen. Ze is met haar ja-
renlange ervaring een begrip in 
Overijssel en zal op doeltreffen-

de wijze haar boodschappen aan 
u doorgeven. De zaal is open om 
19.15 uur en de avond duurt van 
19.30 uur tot maximaal 22.00 
uur. Er is een pauze waar ieder-
een de mogelijkheid heeft om 
koffie/fris te nuttigen tegen een 
kleine vergoeding.

Woensdag 20 juni
Openbare spirituele avond. De-
monstratie mediumschap door 
de heer Jason Goldsworthy. Een 
medium heeft de dankbare taak 
om een link te zijn tussen jul-
lie en de spirituele wereld waar 
onze overleden dierbaren ver-
blijven. Het is zo speciaal om sa-
men te voelen dat onze geliefden 
nog altijd bij ons zijn. Voor deze 

bijzondere avond hebben we Ja-
son uitgenodigd voor het con-
tact leggen met onze overleden 
dierbaren. Bij deze avond is het 
niet nodig om foto’s of voorwer-
pen mee te nemen, aangezien 
uw dierbare met u meekomen. 
Jason heeft zijn opleiding als 
medium genoten in Engeland 
bij het bekende Arthur Findlay 
College. Een aanrader om aan-
wezig te zijn op deze avond.

De zaal is open om 19.15 uur en 
de avond duurt van 19.30 uur 
tot maximaal 22.00 uur. Er is 
een pauze van een kwartier waar 
iedereen de mogelijkheid heeft 
om koffie/fris te nuttigen tegen 
een kleine vergoeding.

Inzamelactie Gambia
Gevraagd voor arme mensen in 
Gambia (Afrika) spullen voor 
dagelijks gebruik. Denk aan: 
kleding, pannen, bestek, servies-
goed, bedlinnen, badlakens, keu-
kenspullen, koelkast, diepvrie-
zer, radio, mobieltjes, enz.

Ik doe dit privé en al enige jaren. 
Voor meer info: 06 20 67 68 57.

Korfbalclub DOS-WK & Sjors Sportief

Via Sjors Sportief kan basis-
schooljeugd zich vanaf nu in-

schrijven voor gratis korfbal-
trainingen bij DOS-WK aan de 

Geessinkweg. De trainingen zijn 
op dinsdag- en donderdagavond 
van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Korfballen bij DOS-WK bete-
kent: veel sporten met meiden 
en jongens, gezelligheid en veel 
andere activiteiten naast het 
korfbal. Kijk op www.sjorsspor-
tief.nl en via de knop ‘inschrij-
ven’ de plaatsnaam ‘Enschede’ 
zoek je korfbal 

DOS-WK op en meld je aan! 
Meer informatie is te krijgen via 
ledenwerving@doswk.nl.
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Advertentie pagina

Wilt u ook adver-
teren?

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

	  

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

DSR	  food	  Enschede	  
Berninkholthoek	  9	  
M:	  06-‐52112205	  

	  

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

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

twitter.com/
fietscityfclz            

facebook.com/
fietscitylandewezuid

Volg ons online!

Specialisten in noord
hollandse kaas op de 

donderdagmarkt

w w w.depostenfysiotherapie.nl

Fysio?

Ik ga naar 
de Posten!

fysiotherapie
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KEN JE WIJK
Een foto genomen in de Wesselerbrink, weet jij wat en 

waar het is??? 
Het antwoord vind je in de volgende Brinkpraat.

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

Inleveren voor 1 juni 2018, Hertmebrink 1, 7544DC Enschede

KRUISWOORDPUZZEL

Winnaar vorige puzzel: 
J. Dokter 

Doe mee en maak kans 
op een boodschappenpakket 

t.w.v.€25

RECEPT

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: 04-06-2018.  
Kopij dient te worden aange-
leverd 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. Fo-
to’s: Johan Bruinsma &  Ineke 
Niemei je r-Hag emei je r. 

Illustraties: Rob Hasselman.

Druk: Weevers Grafimedia.

Verspreiding: D.A.D.S. Olden-
zaal. 

Horizontaal

1 verdwijn, 2 verzoek, 5 stuur-
boord (afk.), 7 lectori salutem 
(afk.), 9 nummer (afk.), 10 ver-
latenheid, 15 eerstgenoemde 
(afk.), 17 slurf, 18 overal, 19 1/10 
liter (afk.), 20 infectieziekte, 28 
eminentie (afk.), 29 poes, 30 Eu-
ropeaan, 31 bezittelijk vnw., 32 
getij, 34 pretentie, 35 rechtsonder 
(afk.), 36 halsgedeelte, 42 groen-
te, 43 uitgave (afk.), 44 prijsver-
hoging, 45 maanstand (afk.), 46 
in elkaar, 47 met name (afk.). 

Verticaal

1 onderschrijven, 2 veilige be-
waarplaats, 3 weglopen, 4 tel-
woord, 5 kunstmaan, 6 uitroep 
van minachting, 7 jongensnaam, 
8 meisjesnaam, 11 tegenwoor-
dig, 12 zijns inziens (afk.), 13 
gesmolten gesteente, 14 100 li-
ter (afk.), 16 vuurkever, 21 edel-
achtbaar (afk.), 22 uitroep van 
twijfel, 23 rookzwart, 24 nog, 
25 met name (afk.), 26 idem 
(afk.), 27 Griekenland (afk.), 33 
beroep (mbt kantoor), 37 uit-
roep van attentie, 38 trekdier, 39 
loofboom, 40 supporter, 41 1/10 
gram (afk.).

Kip-kerrie rijstsalade

Voor  1 persoon (als hoofdgerecht) 
Tijd: 20 min.

Ingrediënten:
75-100 gram rijst, 1 eetlepels 
yoghurt, 1 eetlepel mayonaise, 

1 tl kerriepoeder, halve thee-
lepel peterselie, halve ui, halve 
rode paprika, 70 gram doperw-
ten uit blik, 5 plakjes kipfilet (of 
een stukje gerookte kip), handje 
rucola

Bereidingswijze:
Zet een pan water op en kook 
de rijst gaar. Spoel de rijst on-
der koud water af en laat de rijst 
verder afkoelen. Ondertussen 
snij je de paprika, ui en kipfilet 
in kleine stukjes. 

Doe de rijst in een grote kom, 
voeg er de paprika, ui, doperw-
ten en de kipfilet aan toe.

Meng in een klein bakje de pe-
terselie met het kerriepoeder, de 
mayonaise, de yoghurt en even-
tueel een klein scheutje water 
(om het iets dunner te maken). 

Voeg het kerriesausje toe aan de 
rijstsalade en meng alles goed 
door elkaar. Voeg eventueel naar 
smaak wat extra kerriepoeder of 
mayo toe. Bewaar de kip-kerrie 
rijstsalade in de koelkast totdat 
je hem gaat serveren. Lekker 
met rucola.

Als de kip-kerrie een beetje te 
pittig is, kan er ook een frisse 
komkommersalade naast geser-
veerd worden. Eet smakelijk!

Antwoord vorige Ken Je Wijk:
Gestutte flat aan Het Leunenberg

Oplossing puzzel wintereditie
Horizontaal: 1. demonstratie, 
8. belofte, 9. bidon, 10. erica, 
11. eetcafé, 12. doetje, 14. ne-
reus, 17. kotelet, 19. motto, 
20. eagle, 21. eetlust, 22. kles-
sebessen.

Verticaal: 1. dubbeldekker, 2. 
malaise, 3. nafta, 4. tiener, 5. 
ambitie, 6. india, 13. jaloers, 
15. eethuis, 18. tegel, 19. mat-
se

Lente stukje door Janny Kolz in vrolijke lente kleuren. 
Hiervoor is een platte schaal gebruikt, aspidistra blad, 
oranje besjes (hiervoor zijn ook rozebottels te gebrui-
ken), alstroemeria, roosjes (of tulpen), bosbestakjes en 
als middelpunt een prachtige paradijsbloem. De takjes 
en aspidistra blad worden rondom in een blokje oase ge-
stoken, de bloemetjes afwisselend eromheen geschikt. 
Uiteraard kunt u ook appelblad of eucalyptusblad ge-
bruiken ter opvulling.


