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Op bezoek bij speeltuin ‘t Polböske Nieuwe start
In de vorige editie van deze krant waren we op
bezoek bij Speeltuin Tuindorp. Deze maand bezoeken we de tweede speeltuin op de Wesselerbrink, ‘t Polböske.
In tegenstelling tot Tuindorp is ‘t Polböske een
gesloten speeltuin. Maar wel open tot ‘s avonds.
‘t Polböske heeft geen gebrek aan vrijwilligers.
Hun vraag via de krant is om meer activiteiten.
U kunt de ruimte bij de speeltuin huren voor 10
euro per uur. Ook is het mogelijk om een kinderfeestje te organiseren. De speeltuin is volledig
omheind met een ingang die tevens uitgang is,
u kunt de kinderen gewoon loslaten.
Ik ben op donderdagochtend op bezoek. Dan
zitten de kinderen op school maar er komen
toch wat ouders met kleintjes. Ik praat met Diana en Engelbert. De nieuwe beheerder, Bernarda, is net even weg naar speeltuin Tuindorp.
Beide speeltuinen zijn lid van de SES wat betekend dat er een beheerder is die met behulp
van de vrijwilligers de speeltuin runt. De SES
doet ook het buitenonderhoud maar binnen in

Opening buitenseizoen
op 3 mei Smileyveld

Jeroen Berteler zit in zijn laatste jaar van de
opleiding Sport en Bewegen van het ROC van
Twente. Een onderdeel van dat laatste jaar is
dat hij een evenement moet organiseren. Dat
gaat hij doen in de Wesselerbrink als opening
van het buitenspeelseizoen. Het wordt een groot
feest op het Smileyveld van De Brink, vlakbij de
Magneet. Er worden twee sportclinics gegeven
in voor ons redelijk onbekende sporten. Namelijk Teakwondo en American Football. Het festijn
is bedoeld voor alle basischoolkinderen vanaf
groep 1. Er zijn ook speelkussens. Een en ander vindt plaats op 3 mei van 13 uur tot 16 uur.
De plaatselijke Jumbo sponsort de gratis koffie
en water. Er is ook fruit voor alle deelnemers.
Jeroen werkt samen met Alifa, de Brink en Sportaal.

de fijne ruimte moeten de medewerkers het zelf
doen. Vandaar de behoefte aan meer huurders.
Natuurlijk doet ‘t Polböske ook mee aan de
jeugdviva maar ‘t Polböske doet ook een keer
per jaar een speciale G-Viva. Dit jaar voor de
derde keer. Met hulp van de EKV, de Enschedese Karnavals Vereniging, bezorgen de mensen
van de speeltuin de cliënten van De Klimop een
bijzondere dag. Speciale springkussens van
Kentucky Verhuur zijn dan een groot succes.
Twee groepen van elk 20 mensen heeft het die
dag reuze gezellig maar er is natuurlijk plek voor
meer. Neem gerust contact op met de medewerkers van ‘t Polböske voor aanmeldingen of meer
informatie.
Op de speeltuin is elke maand een bingo, is het
gezellig druk en u bent van harte welkom de
volgende keer. Elke maandag- en dinsdagochtend is er de schildersclub Passepartout. En op
woensdagmiddag creatief voor kinderen. Gratis
met lekkere limonade, vanaf 14.30 uur. Voor
een gezellig praatje kunt u elke dag terecht.

wijkcentrum De Magneet

De eerdere onzekerheid rondom de invulling van De Magneet op
de Wesselerbrink is omgeslagen in enthousiasme. De wijkraad,
huurders waaronder De Brink (Smiley) en de gemeente hebben
de handen ineen geslagen om aan het wijkcentrum een goede
invulling te geven. Hiermee gaat De Magneet een mooie toekomst
tegemoet. Op 2 april werd tijdens een feestelijke bijeenkomst de
afstemming over de invulling van De Magneet afgerond.
In de nieuwe opzet is De Magneet een multifunctioneel centrum
waarin omwonenden, gemeente en organisaties (politie, wijkteams, welzijn, jongerenwerk e.a.) samenkomen en gezamenlijk
werken aan vraagstukken in de wijk. Hiermee is ook de financiële
positie van De Magneet is goed geregeld.
Stadsdeelwethouder Zuid Arjan Kampman: ´Het college vindt het
belangrijk dat gemeente en inwoners samen optrekken in het verbeteren van hun eigen wijk en buurt. De doorontwikkeling van
De Magneet is een voorbeeld van hoe dat echt samen met inwoners kan!’ De coalitie wil de samenwerking tussen inwoners en
gemeente in de wijken verder versterken en buurthuizen spelen
hierin een belangrijke rol.
Klaar voor de toekomst
Onder aanvoering van de wijkraad Wesselerbrink is door alle
betrokkenen veel werk verzet om De Magneet weer een goede
toekomst te geven. Het inloopspreekuur van de wijkraad Wesselerbrink, maar ook het vestigen van de Wijkwijzer waren eerste
succesvolle stappen richting verhoging van de bezoekersaantallen
en de belangstelling voor De Magneet.
Bruisend centrum
Door gezamenlijke huisvesting van verschillende wijk- en buurtactiviteiten en organisaties moet een bruisend centrum ontstaan.
Stadsdeelmanager Zuid Timo Keuken: “Het is belangrijk dat we als
gemeente benaderbaar en dichtbij zijn voor onze inwoners. Met
de gezamenlijke huisvesting in De Magneet zetten we een mooie
stap richting inwoners om met hen en andere organisaties nog
intensiever samen te werken aan een mooier Zuid.”
Er zijn nog enkele ruimtes te huur, belangstellenden kunnen zich
melden bij Roy Roode via e-mail r.roode@enschede.nl of telefoonnummer 06 13 65 80 62.
Ook Henk Siekmans, voorzitter van de wijkraad Wesselerbrink, is
blij met deze stap: “Door gezamenlijke huisvesting ontstaan kortere lijnen tussen inwoners en gemeente waardoor we veel sneller
kunnen inspelen op de vragen van de inwoners in de wijk. Daarnaast vergroot het op deze manier de invloed van inwoners op de
gemeentelijke dienstverlening.”
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M AG IK U EVEN
VOOR STELLEN

wij dezelfde verse worst maken als destijds
bij Sanders Supermarkten!?

Lever deze bon in
en krijg 500 gram
worst voor €1,98

Wesseler-nering 8 • 7544JA Enschede
(053) 750 25 50 • info@sandersvers.nl
Deze actie geldt alleen bij inlevering van deze bon, één bon per klant. Geldig tot 20 mei.

VOLG ONS
OOK OP

U bent van
harte welkom!

✓ Servicepas
Bekende

✓ A-merken

Ruime keus in stadsfietsen, e-bikes,
kinderfietsen en bakfietsen.
Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie
en servicebeurten, waarbij we uw fiets
GRATIS ophalen en afleveren.

Altijd service
✓ in
de buurt
Vakbekwaam
✓ personeel

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

OPENINGSTIJDEN
Zondag:
Gesloten
Maandag:
13:00 - 18:00 uur
Dinsdag:
9:00 - 18:00 uur
Woensdag:
9:00 - 18:00 uur
Donderdag:
9:00 - 18:00 uur
Vrijdag:
9:00 - 20:00 uur
Zaterdag:
9:00 - 17:00 uur

Wethouder Gerbertstraat 4 | 7543 AX Enschede | Tel.: 053 4767369 | www.profilebroeksema.nl

www.depostenfysiotherapie.nl

Fysio?

Voor mij zit een zeer actief ouder echtpaar dat waarschijnlijk al heel bekend is. Toch willen we ze vandaag extra onder uw aandacht brengen. Het gaat om
het echtpaar Job en Ineke Brommelhaus.
Job is in Emsdetten geboren en Ineke in Nederland.
Hoe hebben ze elkaar dan toch leren kennen, eigenlijk betrekkelijk kort na de oorlog? Dat is een leuk verhaaltje wat ik u niet wil onthouden.
Job kwam met een paar vrienden in een Volkswagen naar Enschede, ze wilden ook wel eens naar het
buitenland en Enschede lag niet ver van Emsdetten.
Toen ze in de stad een paar leuke meisjes zagen lopen vroegen ze de weg naar het ‘’Katholische Bahnhoff’’. De meisjes dachten diep na totdat ze in de
gaten kregen dat ze in de maling genomen werden.
Hoezo Duitsers kennen geen humor? Kortom Job
kwam naar Nederland vanwege Ineke en tegelijk om
de militaire dienst te ontlopen.
Ze kregen 2 kinderen en hebben ondertussen ook
al 3 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Ineke
werkte in de verpleging, in de kraam zoals wij dat
noemen en Job zat in de handel. Toen hij na een tijdje
werkloos werd door allerlei omstandigheden (oliecrisis enz.) werd hij huisman. Na 8 jaar kwam hij via via
bij de kinderboerderij van het Wooldrikspark terecht.
De liefde voor de dieren en de natuur was geboren.
Job deed allerlei opleidingen o.a. in Barneveld voor
dierverzorging en uiteindelijk voor beheerder van kinderboerderijen.
Zo kwam hij terecht bij de kinderboerderij Wesselerbrink waar hij vele jaren heeft gewerkt. Hij zette daar
activiteiten op in het kader van natuureducatie. Er
kwamen soms zoveel kinderen dat de schapen voor
de helft geschoren werden zodat de volgende groep
kinderen hier ook nog wat van meekregen.
De natuureducatie is nu verhuisd naar het Ledeboerpark. Job is nu al 15 jaar met pensioen maar wanneer je Job zegt denk je nog steeds aan de kinderboerderij. Dat komt omdat hij nog heel actief is en
organisator van: het schaapscheren, Palmpasen,
Sint maarten, de kerstmarkt/kerstfeest, vogels in de
winter enz. enz.
En altijd samen met zijn Ineke. Er is in de loop van de
jaren veel verbeterd er is meer geld gekomen, veel
gebouwd, maar er zijn ook punten van zorg. Door de
vele inbraken is er allemaal beveiliging en er zijn ook
veel regeltjes gekomen. We moeten oppassen dat
het plezier in het werk daardoor niet verdwijnt.
De dromen van Job en Ineke zijn nog steeds dezelfde: veel beesten, veel educatie en activiteit en heel
veel kinderen. Daarom is het zo leuk dat binnenkort
de bijenstal geopend wordt.
Het belang van bijen wordt hierbij goed onder aandacht van kinderen gebracht.
Laten we trots zijn in de Wesselerbink op onze boerderij en deze vrijwilligers.
Binnenkort gaat het schaapscheren weer beginnen.
Dineke Buurman

Ik ga naar
de Posten!
fysiotherapie

K

u

i

e

r

d

r

o

a

d

Koningsdag
Majesteit, binnenkort bent u jarig.
Dat wordt weer een landelijk feest.
Met koeklopen en zakhappen
of iets in die geest.
De gemeente die u gaat bezoeken,
is dit jaar dus Amersfoort.
Bezichtigt u de dierentuin
en loopt u door de koppelpoort?
Of hangt het feestje u de keel uit?
Is het zo dat wij misschien,
niet de Koninklijke familie
maar uw dubbelgangers zien?
Ach dat zal uw onderdanen
waarschijnlijk weinig kunnen schelen.
Zij zullen zich heus wel vermaken,
bij koningsnacht of koningsspelen.
Verkopen rommel op een vrijmarkt.
Verbrassen de omzet in een kroeg
Drinken liters oranjebitter.
Van ‘s avonds laat tot ‘s ochtends vroeg.
PS, zit er nu voor mij ook een lintje bij?
Leg anders eentje klaar, alvast voor volgend jaar!

Van Anna.

Mylene: finaliste Miss Overijssel Verkiezing
Mylene van Wilpe is 22 jaar, geboren in Enschede en
ze woont in de Wesselerbrink. Ze werkt bij een fitnessclub en ze geeft zwemles aan kinderen. Ook behoort
ze tot de 14 finalisten van de miss Overijssel verkiezing van dit jaar. Hoe is dat zo gekomen? Ze werd
gescout door een van de juryleden die haar had gezien op
Facebook. Daarop kreeg ze
een uitnodiging voor de casting-dag in februari samen met
nog 100 andere jongedames.
Bij zo’n Miss-verkiezing komt
heel wat kijken. De groep
wordt eerste ingedeeld naar
leeftijd: de tieners (Miss Teen
of Overijssel) zijn in de leeftijd
van 16 tot 18 jaar en de beauty’s 18 tot 26 jaar. Eén finaliste
wordt uiteindelijk Miss Teen of
Overijssel en bij de Miss Beauty of Overijssel zijn er twee
die kans maken: miss Earth
en Miss Intercontinental. Miss
Earth heeft een visie op natuurbehoud en Miss Intercontinental is een meer politieke titel. Alle deelnemers doorlopen
drie rondes: de voorstelronde,
de bikini ronde en de Engelse
vragenronde.

En Mylene is dus geëindigd bij de laatste veertien. De
grote finale is op 12 mei 2019 in het Theaterhotel in
Almelo. De dames promoten zichzelf via lokale media en Social Media om stemmen te krijgen die voor
20% meetellen in het oordeel van de jury. De uitslag
hiervan wordt tijdens de finale in Almelo bekend gemaakt.
Wil jij nou dat Mylene wint?
Help haar dan door online
op haar te stemmen! Er kan
gestemd worden tot zondag
12 mei 00.00 uur. http://missbeautynetherlands.com/finalisten-overijssel-2019/
De groep van veertien missen traint elke zondag in catwalk-lopen en speechen. Zo
bereiden ze zich voor op de
finale waar ze Overijssel zullen promoten. Ook op het
programma staan fotoshoots
en sporttrainingen en zijn de
finalisten actief voor de Linda
Foundation die geld inzamelt
voor gezinnen met kinderen
die het financieel wat zwaarder
hebben. De gehele opbrengst
gaat naar deze gezinnen. Niet
alleen maar mooidoenerij,
dus, duimen maar!

April 2019

Brinkpraat

pagina 4

WIJKKRANT VOOR DE WESSELERBRINK

wijkcentrum bedoeld is. Het belangrijkste van een
wijkcentrum is dat het gebruikt wordt. Liever teveel dan te weinig. En dat mensen steeds weer
terugkomen. Om een praatje te maken, om er

Ons gesprek met Roy wordt een aantal
keren onderbroken door mensen met
vragen en Roy weet overal antwoord
op. Roy weet alles. Met zoveel mogelijk gebruikers onder een dak wordt het
wijkcentrum een wijkcentrum zoals een

Gewoon
Ik ken ze al jaren, we woonden vroeger twee straten van elkaar. Hun zoon was een speelkameraadje van mijn broer. Zij en ik zijn doorgegaan met ons leven tot we elkaar weer tegenkwamen.
De rollen omgedraaid. Zorgden zij eerst voor de generatie waarin ik opgegroeid ben, nu
zorgen wij voor hen. Tanig en vol met de wil om het samen nog een tijdje uit te zitten glijden
de dagen aan hen voorbij. Dat uitzitten is zowel letterlijk als figuurlijk.
Twee grote stoelen en een TV zijn het grootste deel van hun wereld op het moment. We worden altijd vriendelijk ontvangen en de ene keer heeft hij wat meer zorg nodig en de andere
keer snoept zij mee van onze zorg die wij aan hem geven.
Het ruikt er meestal naar oosters eten. Hij heeft gediend in Indië, was geen makkelijke tijd.
Na wat uitspraken van hem hierover denk ik opeens: hij heeft samen met mijn vader gediend
in Indië.
Als ik aan het rekenen ga kom ik tot de slotsom dat hij van het zelfde geboortejaar is als mijn
vader, 1926. Mijn vader sprak niet veel over die tijd. Er is daar veel gebeurd dat nare dromen en donkere gedachten geeft. Amsterdam is hun geboorteplaats en dat kun je aan hun
tongval nog wel horen. Maar emoties en herinneringen zijn voor iedereen en elke tongval
hetzelfde. Van hen verneem ik, dat ook voor hem het soms niet gemakkelijk is om angstige
dromen uit te schakelen.
Ik heb nog wat oude zwart-wit foto’s uit de fotodoos van mijn ouders die ik meeneem naar
hen. De randen van de foto’s zijn witte kartelranden, afdrukken van een lang vergeten tijd
die zoveel indruk heeft gemaakt.
We bekijken ze samen en dat weinige dat er nog herkenbaar op is word een verhaal dat
gretig wordt verteld. Jongens waren ze nog, toen ze weg gingen op het schip. Na weken op
het schip en jaren in de tropen kwamen ze als mannen terug, Mannen die hun verhaal liever
niet vertelden omdat hun thuisland nog in de blijde roes van de bevrijding was.
Wat weten ze nog veel over vroegere tijden, hoe ze elkaar hebben leren kennen, bijna 70
jaar geleden. Namen van mensen en gebeurtenissen waarvan het gewicht me nu waarschijnlijk ontgaat, maar die later nodig zijn als je samen in de stoel - vanuit je klein geworden
wereld - het leven bespreekt.
Zou ik later ook nog zoveel weten over wat ik nu allemaal meemaak, of geeft de overmaat
aan informatie waar we nu bloot aan staan een vertroebeling in ons brein?

even uit te zijn of om de hulp te vinden die ze
nodig hebben.
‘s Morgens komt Roy op de scooter naar de Magneet. Op die manier heeft hij al heel
veel mensen gegroet voor hij op zijn
werk is. De postbode, iemand van het
Leger des Heils, de politieagent of een
wijkbewoner. Iedereen kent Roy en
Roy kent iedereen. Hij opent het pand,
zet de kachel aan, vult het koffieapparaat, hij zuigt stof, maakt de toiletten
schoon, maakt de ruimtes klaar, sorteert de post en maakt een rondje rond
het gebouw. Hij ontvangt bezoekers
en begeleidt hen waar nodig. Samen
met de vrijwilligers zet hij koffie en thee
klaar, doet de administratie, neemt de
telefoon aan en doet de reserveringen.
Dan weer een rondje om de tafels zo
te zetten zoals de volgende gebruiker
dat graag wil. Vegen en overleggen
over de volgende dag. Met af en toe
een bespreking en tussendoor is Roy
een luisterend oor voor wie maar wil of
daar behoefte aan heeft. En dan is het tijd voor
de lunch. Roy vertelt ook dat hij elke dag wel iets
te eten krijgt van de gebruikers van de Magneet.
Een visje, een plakje cake, een tompouce, baklava, blokjes kaas met augurk, fruit. Wat Roy ook
zo fijn vindt aan zijn werk is dat iedereen welkom
is en dat iedereen met elkaar omgaat. Waar je
ook vandaan komt of wat voor geloof je ook aanhangt. Roy zijn kantoor is de eerste deur links en
als hij daar even niet is komt hij eraan.
Dan komt Ben van Klingen langsgereden en roept
naar mij: “Roy is de beste huismeester van heel
Enschede!” En daar sluit ik mij helemaal bij aan!

Afwezig
De Wijkraad van de Wesselerbrink is op onderstaande data niet aanwezig: Woensdag 29 mei,
(dat is de dag voor Hemelvaart) en van 15 juli tot
en met 25 augustus (zomervakantie). In deze periode is er ook geen Brinkpraat. Blijft u vooral wel
uw stukjes insturen naar contact@brinkpraat.nl
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Jeu de boules baan

Als ik op de fiets zit probeer ik me te herinneren hoe ze ook al weer heet, de juf van mijn
eerste klas op de basisschool. En van wie heb ik mijn eerste kusje van gehad? Een half uur
en twee cliënten later weet ik het weer. Het was juffrouw Van de Zwaan. Ze kon zo mooi
schrijven in je poezie album. Steeds meer herinneringen komen er terug. Een bijzonder gevoel dat het vertellen van hun herinneringen mij mijn verhalen terug geeft.
O ja en dat eerste kusje daar hoefde ik niet over te denken, dat heb ik van mijn man gekregen.

Plien
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“Iedereen kent Roy en Roy kent iedereen”
Roy Roode is de beheerder van de Magneet. Dat
is hij al negen jaar, maar na wat gedoe het afgelopen jaar is het nu officieel: Roy mag blijven! Roy
heeft 15 vrijwilligers waarvan sommigen al meer
dan 30 jaar vrijwilliger zijn. Roy is elke
dag op de Magneet aanwezig. Maandag tot en met donderdag van 8.00 tot
17.00 uur en vrijdags tot 12.00 uur, al
wordt dat vaak wel iets later maar dat
vindt hij niet erg. Het leukste is, zegt
Roy, dat mensen tevreden zijn en weer
terugkomen. Roy heeft veel plezier in
zijn werk en zeker nu er een frisse wind
waait die zorgt voor nieuwe ontwikkelingen. Er komen bijvoorbeeld veel nieuwe
vaste huurders. Ambtenaren, de politie,
wijkteams, jongerenwerkers en natuurlijk de redactie van de wijkkrant.

April 2019
nieuws
voor heel

Wist u dat er een Jeu de Boules baan ligt in de Wesselerbrink? Er is gebleken dat niet iedereen dit weet. Op
zeer korte termijn zal deze baan opgeknapt worden.
Wilt u meer weten? Vraag dan even na bij Roy op de
Magneet.

Verslag vergadering Stadsdeelcommissie Zuid van 26 maart
Op 26 maart jl. was er weer een vergadering van de Stadsdeelcommissie
Zuid. Elke twee maanden vergaderen
de raadsleden van ons stadsdeel op
een unieke plek in Enschede Zuid. Voor
u een mooie gelegenheid om met de
politiek in gesprek te gaan. Deze keer
was de locatie de kerk van de Stichting Kuryakos. De Orthodox Christelijke kerk aan de Wesselerbrinklaan. Iedereen werd hartelijk ontvangen en er
waren heerlijke koffie en hapjes. Ook
was er deze keer voor de eerste keer
een gedeelte met een thema dat door
twee raadsleden was
voorbereid.
Thomas, de voorzitter van het bestuur
van de Stichting
Kuryakos, doet een
openingswoordje en
heet ons van harte
welkom. Hij verteld
dat er 11 kerken zijn
onder het Bisdom
Glane. Drie in Amsterdam en acht in
Twente waarvan drie in Enschede. De
Suryoye komen oorspronkelijk uit Zuid
Oost Turkije, Syrie en Libanon. Ze hebben wederzijds respect hoog in het
vaandel.

Dan neemt de voorzitter van het stadsdeel het woord. De normale voorzitter
Marc Teutelink is ziek en de vergadering
wordt deze avond voorgezeten door meneer De Roode, een raadslid. Die neemt
wat agendapunten door. Snackbar Ye,
Wijkcentrum de Magneet, Smileyveld
Stroinkslanden en het wijkcentrum De
Helmer. Nieuws daarover volgt. Timo
Keuken, stadsdeelmanager Zuid (en
West) vertelt over de voortgang bij het
Rutbeek. De laatste hand wordt gelegd
aan het bestemmingsplan. De 2e helft
van april wordt er verder gepraat met de

dorpsraad van Boekelo en buurtschap
Broekheurne.
Vervolgens krijgt Martin Kuyer van Dragonheart het woord. Hij mag in 5 minuten vertellen dat de gemeente zijn
boerderij wil verkopen en dat Dragon-

heart dan zal ophouden te bestaan. De
wethouder reageert dat hij het zelf ook
een uniek concept vindt. In samenwerking met het ondernemersloket wordt
gezocht naar een andere locatie. De
Historische Sociëteit Enschede Lonneker doet daarna een presentatie over
het door hen gewenste kunstwerk op
de vijver in de Stroinkslanden. Een stuk
spoor als herinnering aan het Zuiderspoor dat vroeger van Enschede naar
Ahaus liep. Daar heeft Initiatiefkracht
20.000 euro voor ter beschikking gesteld. Alleen een stuk spoor, geen trein-

stel erop verzekert de voorzitter van de
SHELL de vergadering.
Dan is het de beurt aan Erwin Versteeg,
raadslid van Groep Versteeg (Verbindend Rechts) en Iris Rutjes van D’66.

Zij hebben dit deel van avond voorbereid. Het thema is ‘werken en meedoen’. Raymond Schurink verteld over
de DOEN-beurs. De DOEN-beurs is
een maandelijkse beurs voor mensen
zonder werk die zo op een gemakkelijke manier in contact kunnen komen met
organisaties die (vrijwilligers)werk in de
aanbieding hebben. Jasper Agelink van
Sportaal en Life Goals houdt een presentatie over sport als middel voor de
kwetsbare doelgroep om mee te kunnen doen. Erwin en Iris vragen aan alle
aanwezigen om een soort stoelendans
te doen. Ga eens aan
tafel zitten bij mensen
die je nog niet kent
en ga daarmee in gesprek.
Dan wordt de vergadering afgesloten
en is er nog tijd voor
een hapje en een
drankje en een informeel gesprek met de
aanwezigen. De volgende vergadering
van Stadsdeel Commissie Zuid is op 21
mei. U kunt dan iets onder de aandacht
van de politiek brengen. Of een beetje
meepraten. U bent ook van harte welkom op het D’ran festival!

Praat mee op het D’ran festival

11 Mei, rozenverkoopactie

Weet jij hoe
de wereld in
elkaar zit?
D’RAN 19 Kom dan naar
festival voor democratie, dialoog & durf
D’RAN19 om
jouw wijsheid met ons te delen. Weet
jij juist niet zo zeker hoe het zit en heb
je twijfels? Ook dan ben je welkom op
D’RAN, juist om wijsheid en inspiratie
op te doen.
Kortom: bemoei je ermee. Kom naar
het gratis festival voor democratie, dialoog en durf op 17 en 18 mei op Roombeek in Enschede. Het festival van de
onverwachte ontmoetingen, bijzondere
gesprekken, nieuwe ideeën, straatartiesten, lekker eten & drinken en fijne
muziek.
Het festival over onze toekomst. Kom
met je buurman, oma, dochter, oom, geliefde of collega. Kom met wie jij wilt. Of
kom alleen en ontmoet nieuwe mensen
én inzichten. Ontmoet elkaar, ga in gesprek en leer van elkaar. Want samen

Moeder zijn, maar je kind niet bij je kunnen hebben om hem of haar op te zien
groeien en al je liefde te geven...
Elk jaar verliezen duizenden moeders
en vaders hun zoon of dochter. Soms
al tijdens de zwangerschap en soms tijdens het leven door een slopende ziekte of een noodlottig ongeval. Stichting
Make a Memory helpt al deze ouders
de herinnering aan hun kind levend te
houden.
Stichting Make a Memory fotografeert
op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke,
terminale en overleden
kinderen in de leeftijd
van 23 weken (zwangerschap) tot en met
zeventien jaar. Met een
landelijk netwerk van
ruim 140 professionele
fotografen worden thuis
of in het ziekenhuis foto’s gemaakt. De ouders ontvangen
kort daarna een boekje met vijf afdrukken en een usb-stick met alle foto’s.
De foto’s bieden de ouders troost en
een blijvende herinnering en kunnen
wezenlijk helpen bij de verwerking van
het verlies.Voor de ouders zijn er geen
kosten verbonden aan het ontvangen
van foto’s van Stichting Make a Memory. De fotografen en alle andere vrijwilligers werken geheel belangeloos. Alle
onkosten worden gedragen door sponsoren, donaties en schenkingen.
Stichting Make a Memory bestaat inmiddels ruim 10 jaar. Vorig jaar werden
vaders die hun kind moeten missen
rond vaderdag in het zonnetje gezet.
Dit jaar is het de beurt aan de moeders.
Op
de dag vóór moederdag, 11 mei aanstaande, wordt landelijk een rozenverkoopactie georganiseerd. Verspreid

maken we onze toekomst.
Wat kun je allemaal verwachten op
D’RAN? Er komen meer dan 200 werksessies en bijeenkomsten. Op www.
dranfestival.nl staat vanaf half april het
actuele programma.
Even een greep uit het aanbod: Julia
Bokdam in gesprek met Jan Terlouw. De
grootste raadsvergadering van Nederland. Lezing Rijksmuseum Twenthe: we
leefden nog nooit zo veilig, welvarend en
gelukkig. Enis Odaci vertelt over zijn geloof in democratie. Workshop Kintsugi:
over de kracht van gebroken vaasjes.
Dwalen door je eigen vooroordelen. Aftrap project Grondwet de Musical door
de Nationale Reisopera en de Theatermakerij (uitvoering op D’RAN20).
Heb jij ook een idee of inzicht dat je wil
delen en wil je mee doen als deelnemer? Dat kan. Meld je dan aan via www.
dranfestival.nl.

over het land verkopen vrijwilligers van
Stichting Make a Memory rozen om
zo de naamsbekendheid van Stichting Make a Memory te vergroten en
de moeders die hun kind niet kunnen
zien opgroeien een hart onder de riem
te steken.
Ook in Enschede zal er aandacht gevraagd worden voor deze bijzondere
moeders, en wel tussen 10 en 16 uur in
Winkelcentrum Stroinkslanden.
De rozen die verkocht worden zijn
geschonken door Bloemenboetiek
Stroinkslanden en Marion Bollongino van
Samenspraak Uitvaartzorg. Beide ondernemers dragen Stichting
Make a Memory een
zeer warm hart toe.
Bij de stand in het winkelcentrum zijn de rozen
voor een bescheiden
bedrag te koop. Alle opbrengsten komen ten goede aan Stichting Make a Memory. Onder het genot
van een heerlijk kopje koffie van Koffieservice Totaal brengen de vrijwilligers
je graag op de hoogte van het mooie
en belangrijke werk van Stichting Make
a Memory. Studio Bep verzorgt mooie
kaartjes voor aan de rozen waarop je
een persoonlijke boodschap aan je eigen moeder kunt zetten. Onder alle kopers van een of meerdere rozen wordt
ook nog eens door Now Shoot Me!
Photography een fotoshoot naar keuze
ter waarde van 95 euro verloot.
Wij hopen op een gezellige en informatieve dag en zien je graag zaterdag 11
mei a.s. tussen 10 en 16 uur in Winkelcentrum Stroinkslanden!
‘Omdat het ook voor moeders die hun
kind niet kunnen zien opgroeien moederdag is...

Verantwoord 1 tot 2 kilo
per week afvallen

verkoop

wij starten op woensdag 1 mei

Nieuw in Enschede!

www.helmgras.nl

Vereniging ‘t Helmgras

50%

Rondemaatweg 75 7544 NJ Enschede

www.mylifeslim.com

korting op de
intake t.w.v.
€25,00

Paashaast
je naar Hubo!

20%
KORTING

Op 1 artikel
naar keuze*.
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’t Helmgras, verkoop van perkgoed Zonnepanelen op dak manege
Lutke Holzik – Doe ook mee!
De verkoop van één- en tweejarig

HUBO

Actie

Aanmelden of info:
Tamara Wennink
 Broekheurnestede / Broekheurnerplein 2
7544 NZ Enschede
 06 51 40 51 87
 tamarawennink@mylifeslim.com

April 2019

Vanaf 1 mei is het weer drie weken
lang perkgoed kopen bij ‘t Helmgras.
Tijdens deze weken is ‘t Helmgras
open op maandag tot en met zaterdag van ‘s ochtends 9 tot ‘s middags
17 uur.
Ik ben op bezoek bij Mike die eerst
de vrijwilligers van Timberland op
weg helpt. Het is een drukke tijd
want er moet worden bemest met
compost, gehakt, geschoffeld en gezaaid. Gelukkig is daar René. René
heeft groene vingers en geduld. Met
liefde en aandacht zorgt hij ervoor
dat miniplantjes en zaadjes uitgroeien tot iets heel moois. In de kas
waar het lekker warm is.

perkgoed start op 1 mei omdat daarna de kans op nachtvorst klein is en
het is mooi op tijd voor moederdag.
Tijdens deze 3 weken zijn ook de
vaste planten in de aanbieding. Per
stuk voor slechts 1 euro. Als u voor
minimaal 15 euro plantjes koopt kunt
u ook nog meedoen aan de loterij.
Er zijn mooie prijzen uit de toonzaal te winnen! Er is ook potgrond
te koop. De toonzaal, tevens winkel
is natuurlijk ook geopend. Volg gewoon de borden van ‘ t Helmgras of
‘Perkgoed te koop’. Er is een ruim
assortiment in allerlei kleuren maar
wel zolang de voorraad strekt.
Superkwaliteit voor kleine prijsjes
U kunt natuurlijk ook terecht voor
openhaardhout en zakken potgrond.
U vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaatweg 75, u kunt bellen met 0534781505 of mailen met hethelmgras@hetnet.nl

Coöperatie Enschede Energie en
Energie Coöperatie Buitengebied
Enschede – de coöperaties van, voor
en door Enschedeërs - gaan samen
aan de slag bij de manege Holzik Stables. We realiseren er een nieuw zonnepaneelproject op het dak van de
paardenstal. Er worden 532 panelen
geplaatst, goed voor het stroomverbruik van zo’n 50 huishoudens.
Gert-Jan Lutke Holzik heeft een bekende manege in de Zuid-Eschmarke. Naast de paardensport biedt hij
ook pensionstalling aan, met allerlei
faciliteiten voor zowel paard als ruiter.
Gert-Jan Lutke Holzik is al geruime
bezig met het thema duurzaamheid:
“We hebben in het verleden LED-verlichting geïnstalleerd en afval wordt
CO2-neutraal afgevoerd. Voor het
eigen verbruik van de manege heb ik
al een aantal panelen geplaatst. De
toekomst brengt heel wat teweeg op
het gebied van de energietransitie.
Met dit nieuwe duurzaamheidsproject
wil ik graag aan mijn klanten tonen dat
we duurzaam bezig blijven.”
Met dit zonnedakproject wordt zo
weer een duurzame stap gemaakt in
Enschede. Wil je ook bijdragen aan de
duurzaamheid van Enschede, wordt
dan lid van Coöperatie Enschede

Energie. Leden mogen als eerste inschrijven om te participeren in dit project. Zo kun je ook profiteren van de
opbrengst van dit zonnedak. Je kunt
al vanaf € 100 meedoen door certificaten te kopen. Voor deze certificaten
ontvang je 15 jaar lang 5% rente. In
die periode worden de certificaten ook
afgelost.
Voorzitter Jeroen Jansen van Enschede Energie, zegt: “Na de eerste 2 projecten van onze coöperaties in 2018
– Twente Milieu en Maatschap Pipers
– zijn we blij in 2019 weer een aantal
nieuwe zonnedaken te kunnen realiseren. Dit is de eerste van die reeks.
Het is een mooi project en het is fijn
dat hier weer veel mensen in kunnen
participeren. De vraag daarnaar was
immers groot. Het mooie is dat je al
vanaf € 100,- bijdraagt aan een duurzamer Enschede. Goed voor de participant, goed voor onze samenleving.
Mooier kan het niet. Meedoen dus!”
Voor meer informatie over dit project
kun je terecht op de projectpagina op
de website van Enschede Energie:
www.enschede-energie.nl/holzik-stables Op deze pagina is een uitgebreide informatiebrochure te vinden over
dit project en kun je ook inschrijven
voor de certificaten.

2 909999 999976

My-LifeSlim

perkgoed

*Geldig van 15-04 t/m 21-04-2019. Vraag naar de voorwaarden.
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Meten, maken en monteren aan huis

Bewonersbedrijf
Noaberhuus
gaat een maatschappelijke
Trotse bewoonster
van Stroinkslanden
Jenny Schonewille
invulling geven aan horeca Stroinkshuis

“Je maatschappelijk inzetten is heel gewoon’’!
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Eerste initiatiefnemers
zonnedak: Gert-Jan Lutke
Holzik (Holzik Stables) en
Gerrit Meutstege (ECBE)

Tentoonstelling over wilde bijen in bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner
In het bezoekerscentrum in het Ledeboerpark is de wilde bij op bezoek.
In deze bijzondere tentoonstelling
kom je alles te weten over de bijen
die niet in een kast of korf leven,
maar een vrij leventje leiden. Omdat ook wilde bijen het tegenwoordig niet zo makkelijk hebben, is het
belangrijk om eens bijzondere aandacht aan ze te besteden.
Stroinkshuis
Het Stroink 64, 7542 GT Enschede
Telefoon: 053 – 4757460
info@stroinkshuis.nl

Bijenbende
In Nederland komen maar liefst 358
bijensoorten voor en je hebt ze in
alle soorten en maten! Je hebt hommels (met een zacht wollig vacht-

je bekleed) en bijen en de meeste
soorten leven alleen. Alleen de honingbij en de hommels leven in sociale volken.
Omdat solitaire bijen daardoor niet
zo opvallen, maar wel zeer belangrijk zijn voor de verstuiving van gewassen en bloemen, is het goed
om ze eens lekker in het zonnetje te
zetten. Ook is het handig om te weten dat wespen en zweefvliegen wel
een beetje op bijen lijken, maar daar
toch niet bij horen!

Bed and breakfast
In de bijententoonstelling kun je een
fraai bijenhotel bekijken en er is informatie over hoe je zelf zo’n hotel
kunt maken. Een bijenhotel verleent
onderdak aan de verschillende bijensoorten en als je zo’n hotelletje
in je tuin hebt staan dan is succes
gegarandeerd en zullen er niet veel
kamers leeg blijven staan. Er ligt bovendien een bijengids die je helpt om
de verschillende bijensoorten te herkennen, en ook kun je een handige
bijen zoekkaart kopen voor 50 cent.

Meer informatie:
Bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner is bereikbaar via de ingang van het Ledeboerpark aan de
Hengelosestraat in Enschede. Na
300 meter aan de rechterkant ligt
het bezoekerscentrum.
Openingstijden: op zondagen van
13.00 – 17.00 uur. Op maandag t/m
vrijdag van 8.30 – 15.30 uur. Op zaterdag is het bezoekerscentrum gesloten. De Bijen expositie is nog te
zien tot juni dit jaar

April 2019
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Kinderboerderij De Wesseler Schaapscheerdag

Binnen een paar minuten gratis weer op weg met
uw aangifte, kwijtschelding, bezwaar of aanvraag?

Op zaterdag 25 mei 2019 houden wij
weer ons jaarlijkse schaapscheerfeest. Het begint om 10:00 uur en
eindigt om 16:00 uur bij kinderboerderij de Wesseler. Om het uur wordt
er een schaap geschoren.
Verdere activiteiten zijn:
- Boerendansers
- Zuiderkoor
- Springkussen
- Oude ambachten
- Schminken
- Grabbelton
- Broodjesbakken
- Clown

Elke donderdag: 13.30 – 17.00 uur
Hub-Twente, Boulevard 1945 nr 3 Enschede
(ingang Beltstraat)
Metnklik.nl 085-0160671/contact@metnklik.nl

Word een gelukkige, lekker
etende, afslankende vrouw
Hoe zou het voor je zijn als je
gewoon zeker weet dat je goed
voor jezelf en je lichaam zorgt?
Dat de weegschaalcijfers niet
bepalen hoe jij je voelt?

HSE 42 - 45 CM
elektrische heggenschaar
van € 129,voor

€ 99,-

CASH
BACK
AC
OP 2de

CU*

MS 170 - 30 CM
benzinekettingzaag

RT 5097
benzinemaaier

van € 199,voor

van € 3.499voor

€ 179,-

Waarom mij als persoonlijke
voedingscoach?

Stihl

• Leer jezelf om je gelukkiger te
voelen
• Door lekker en gezond te eten
pak jij de balans
• Je valt af onder begeleiding

COMPACT AccuSysteem
PRO AccuSysteem

Je bereikt dit in een half jaar.
Kies voor het pakket vitale start
of vitaal de luxe en ga direct
aan de slag!

De opa van Goochelaar Jan vertelt verhalen uit zijn jeugd. Sterke verhalen. Hele
sterke verhalen! Wat moet je geloven? Wat
is echt en wat niet? Kom naar de voorstelling en luister naar sterke verhalen geïllustreerd met magische effecten!

Meer weten?

Bel mij nu

Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66

Dé trapspecialist in de regio!

Ga mee op ontdekkingsreis met Goochelaar Jan en kijk hoeveel verstopte boeken
jij ontdekt. Vooraf aanmelden is niet nodig.

(06) 22 85 31 92

www.jessicavanraalte.nl

Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk

Jouw buitenreclame of interieurverfraaiing online bestellen (of een mooie krant als
deze) en net als door de drukker ‘om de hoek’ met liefde voor het vak gedrukt.

En als je wilt ook nog eens de persoonlijke klantenservice.

Aanmelden als bedrijf of organisatie kan nog steeds!
R Persoonlijk

+31 (0)53 - 4329132 | info@vandedrukkerij.nl | www.vandedrukkerij.nl

2-6-2017 15:07:23

Vers en meer keus

U kunt overal gratis parkeren

Elke laatste zondag van de maand vanaf
april tot met september rijden de treinen
weer. Aanvang om 11.00 uur t/m 16.00 uur.
Het bevindt zich bij modelbouwvereniging
Twente en bij speeltuin Polböske aan de
Beltrumbrink 52 A en B te Enschede. Voor
meer informatie en de actuele tijden kijk op
onze Facebook pagina: “Mini Spoorweg
Wesselerbrinkpark”

Beursvloer, ‘noaberschapsmarkt’ in Performance Factory

Zonder moeite, zo geregeld bij www.online.vandedrukkerij.nl

R Voordelig

Het rijseizoen 2019 komt er weer aan. Op
2e Paasdag maandag 22 april was het zo
ver, toen gingen onze treinen weer rijden
op het Wesselerbrinkpark.

Vrijwilligers
hebben
eind
maart in Enschede
e.o.
gecollecteerd voor ZOA. De
opbrengst is hoger dan ooit
tevoren! De opbrengst van
€ 10.988,14 wordt gebruikt om
slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld te ondersteunen.
ZOA verleent noodhulp op plekken waar de nood het hoogst is,
maar werkt ook aan wederopbouw.
Ruim 13.000 vrijwilligers in ons
land hebben van 24 t/m 30 maart
gecollecteerd voor stichting ZOA.
De hulp van ZOA aan slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld is hard nodig. Wereldwijd
zijn ruim 68 miljoen mensen op
de vlucht. ZOA helpt hen met de
opbrengst van de collecteweek
door hen ter plekke of in een
buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan
voedsel, schoon drinkwater en
(tijdelijk) onderdak. Daarnaast
worden ze geholpen om ook na
een ramp hun leven weer op te
bouwen.
ZOA bedankt alle collectanten in
Enschede e.o. en iedereen die
heeft gegeven. Heeft u de collectant gemist? U kunt ook doneren
door ‘ZOA’ te sms’en naar 4333
(eenmalig €1,50) of via
www.zoa.nl/doneer.

Wie is Goochelaar Jan?
Tijdens optredens ontdekte Jan dat kinderen zijn voorstellingen heel erg grappig vinden, mede door het grappige taalgebruik
in zijn acts, en werd hij steeds meer door
basisscholen geboekt. Vanaf 2011 heeft
hij zich gespecialiseerd in het Goochelen
voor Kinderen. Het ontwikkelen van een
eigen stijl en persoonlijkheid heeft zo’n 10
jaar geduurd. Een zoektocht naar waarom
je grappig bent en onmogelijke ideeën toch
vorm proberen te geven. Met succes, want
hij werkt nu veel voor scholen en bibliotheken. En werd Nederlands Kampioen!

van WEB tot DRUK van IDD tot UITVOERING

R Uitstekende kwaliteit

Groetjes, Job en Ineke

Elke laatste zondag van de maand vanaf
28 april 11.00 - 16.00 uur

Voorstelling ‘Sterke Verhalen’ door Goochelaar Jan, Meervoudig Kampioen Kindergoochelen én de vrolijkste goochelaar
van Nederland. Voor kinderen van 4-12
jaar.

€ 2.999,-

TWENRENO Traprenovatie

77652.pdf 1

woensdag 15 mei (vanaf aanvang 15.30 uur)
Bibliotheek Zuid, Wesselernering 46 in Enschede

Met gewone voeding en een
andere mindset krijg jij een gezonder en fitter leven.
Lekker eten en afvallen gaan samen. Jouw geluk zit van binnen.

Verder zijn er ook eethuisjes waar allerlei lekkere dingen voor een kleine
prijs gehaald kunnen worden. Ook is
er een kinderrommelmarkt, waarbij
men voor slechts € 2,50 een grondplaats kan huren en een tafel voor
€ 10,-. Ouderen boven de 60 jaar
kunnen gratis koffie of thee met iets
lekkers ophalen. Informatie en het
opgeven voor o.a. de rommelmarkt
kan gedaan worden bij kinderboerderij de Wesseler.
Tel: 053-4770723

Mini Spoorweg
Wesselerbrinkpark

Sterke verhalen

Behaalde resultaten

Boekelose Stoomblekerij 172

WWW.BENVANHETMOS.NL

Opbrengst collecteweek ZOA Enschede

Dit jaar zal voor de 7e keer het maatschappelijke
matchevenement
“de
Beursvloer” plaatsvinden, en wel op
woensdag 22 mei 2019 van 16:00 19:00 uur bij de Performance Factory in
Enschede. Deze ‘noaberschapsmarkt’
wordt elk jaar georganiseerd door de
Enschedese Uitdaging. Iets over hebben voor elkaar staat deze dag centraal
staat. MVO-bedrijven (aanbod) en maatschappelijke organisaties (vraag) komen
op deze dag samen en bieden kosteloos
diensten, producten en faciliteiten aan

elkaar aan, zodat er een ‘match’ ontstaat waar vrager en aanbieder beiden
voordeel van hebben. In 2018 werden
er 172 deals gesloten, met een maatschappelijke waarde van ruim €126.000.
De Enschedese Uitdaging heeft vorig
jaar in totaal 378 matches gemaakt met
een maatschappelijke opbrengst van
€520.115,00.
Win-win situatie
Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen vaak veel meer voor
elkaar betekenen dan ze
in eerste instantie denken.
Stichtingen en verenigingen
hebben veelal te kampen
met minder inkomsten, minder vrijwilligers en een grotere kwetsbare doelgroep om
te bedienen. Dat maakt het
steeds lastiger om het goede
werk dat ze doen, te kunnen
blijven voortzetten. Dan is
het heel veel fijn om te merken dat steeds meer bedrijven in het kader van maat-

schappelijk verantwoord ondernemen
bereid zijn om hun kennis en expertise
te delen om lastige vraagstukken mee te
helpen oplossen. Ook relatief eenvoudige hulpvragen kunnen snel gerealiseerd
worden door een betrokken bedrijf. Hulp
bij een juridische kwestie voor een buurtinitiatief, een training voor coaches bij
een sportvereniging, een opknapklus bij
een scouting; zo maar een paar voorbeelden die men op de Beursvloer gerealiseerd zou kunnen krijgen.
Probeer het eens!
Is uw bedrijf of organisatie verbonden en
actief in de maatschappij, wilt u graag
kennis maken met deze aansprekende
vorm van sociaal ondernemen? Of wilt u
meer doen als bedrijf of organisatie, samen met uw medewerkers? Misschien
heeft u behoefte aan meer hulp als maatschappelijke organisatie? U kunt er als
bedrijf of maatschappelijke organisatie
zelf voor zorgen dat er prachtige initiatieven ontstaan om mensen te verrassen,
wensen in vervulling te laten gaan of gewoon iets voor een ander te doen. Kom

naar de Beursvloer en ervaar wat deze
‘sponsorvorm’ u kan opleveren! Meld u
aan middels het aanmeldformulier op de
website: https://enschedeseuitdaging.nl/
ik-doe-mee/beursvloer.
Wat doet de Enschedese Uitdaging?
De vrijwilligersorganisatie Enschedese
Uitdaging bemiddelt tussen vraag en
aanbod van materialen (meubels en
spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (geld) en
is de sociale verbinder tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. De
Enschedese Uitdaging pakt aan en geeft
bedrijven dát duwtje in de rug dat nodig
is om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te durven tonen en dat om
te zetten in concrete acties, zodat de
leefbaarheid in de lokale samenleving
verbeterd wordt.
Maak ook deel uit van dit bijzondere
evenement en meld u nu aan via de
website: https://enschedeseuitdaging.nl/
ik-doe-mee/beursvloer
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE
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Gums & repair tandpasta 50ML
Per stuk € 0,59
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-90%

-51%

R
O
O
V
2

9
4
,
€0

Die Grenze 1/1

elders

0
0
,
1
€

€ 0,99

Monster

elders

0

€ 33,0

elders

Red chili 190 gram

Dentastix fresh 270 gram

%
0
6
-

-52%

0
0
,
€1

0
0
,
€1
€ 2,05

Lucovitaal

elders

4 stuks

-57%

-52%
R
O
O
V
2
0
0
,
€ 20
Borne

€ 2,49

Opzetborstels

Cannabidiol CBD Olie 2,8%
Per stuk € 14,99

www.diegrenze.nl

€ 2,37

Pedigree

Denekamp Emmen
Dinxperlo
Enschede (4x)
Doetinchem Enter
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€ 41,0

Glanerbrug
Goor
Haaksbergen

Opbrengst
Met de opbrengst uit de werksessie(s) hebben we de eerste stap gezet naar het
invullen van de vier hierna genoemde thema’s: 1. Begripvol samenleven, 2.
Beter zelfstandig & talentontwikkeling, 3. Duurzaam, 4. Vitaal & gezond. We
zien overlap tussen de bijdragen van de verschillende groepen. Dat is mooi,
want zo blijkt dat we vaak al op één lijn zitten, zonder dat we dit van elkaar weten. Uiteraard zijn er ook unieke ideeën ontstaan per groep. Hieronder enkele
voorbeelden: Veiligheid (waaronder oversteken en bereikbaarheid); Ontmoeting (leidt tot het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid). Uniek idee:
zet rolmodellen in die bijdragen aan de vier genoemde thema’s.
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Pringles

Almelo (2x)

Startbijeenkomst
Op woensdag 13 maart jl. hebben we met de mensen die wonen en werken
in de wijk ideeën verzameld die belangrijk zijn voor de korte- en lange termijn.
Tijdens verschillende werksessie(s) hebben zij aangegeven wat zij belangrijk
vinden om lang en gelukkig in de wijk te blijven wonen.
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DIE GRENZE Borculo

De (ver)bouwplannen van woonzorgcentrum De Posten biedt kansen om de
buurt klaar te maken voor uitdagingen in de toekomst. De Posten, Domijn en
gemeente Enschede hebben hiervoor de handen inéén geslagen. Daarmee en
met de inbreng van bewoners en partners verwachten wij van De Posten een
wijk te maken waar eenieder met veel plezier kan wonen en werken.

-58%

R
O
O
12 V

elders

‘Droomwijk De Posten’

300 stuk
Per doos € 0,39

-81%
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Wattenstaafjes

Alle beschikbare varianten 550ml
Per stuk € 0,59

elders

€ 9,58
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Hengelo
Losser
Nijverdal

elders

Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel

Raalte
Winschoten
Tubbergen Winterswijk (2x)
Ulft

€ 6,98

Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
en zijn geldig van
29 april t/m 31 mei 2019.

Het vervolg
In de tweede helft van mei organiseren we verspreid over meerdere momenten op één dag de gelegenheid om opnieuw inbreng te geven. We staan dan
op bekende locaties waarop bewoners van de buurt ook nu al samenkomen.
Daarmee is het mogelijk om verspreid over de hele dag met elkaar in gesprek
te gaan. ’s Avonds is er een bijeenkomst die er net als 13 maart uit komt te
zien. Wij hopen dan ook met u in gesprek te gaan!
Uw bijdrage en de opbrengst van de eerdergenoemde werksessie(s) vertalen
we naar de bovengenoemde vier thema’s. Hiermee ligt er in juni van dit jaar
een gezamenlijk plan (visie) voor de ontwikkeling van ‘Droomwijk De Posten’.
Dit plan leggen we in juni voor aan het bestuur van woningcorporatie Domijn,
woonzorgcentrum De Posten en de gemeente Enschede. Wanneer zij het plan
goedkeuren, kunnen wij samen met u aan de slag met de ingebrachte ideeën.
Verwachtingen
We moeten er rekening mee houden dat niet alle ideeën uitgevoerd kunnen
worden. Daarnaast is het ene idee makkelijk uitvoerbaar en kost het andere
mogelijk wat meer tijd. Het belangrijkste is dat we er samen voor gaan om van
De Posten een buurt te maken waar eenieder zich thuis voelt!
Meedenken of vragen?
Mocht u vragen hebben over de voortgang of ideeën in willen brengen, neem
dan gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via Petra Kerkhof door
een e-mail te sturen naar p.kerkhof@enschede.nl of telefoonnummer 0613831602.

DOS-WK volop in de belangstelling
Korfbalclub
DOS-WK heeft
niets te klagen over belangstelling.
Werd de club onlangs verkozen tot
Sportpleziervereniging 2019 tijdens
de Week van het Sportplezier, voor
de Koningsspelen werd een match
gemaakt met drie basisscholen.
Zo`n 150 kinderen kregen een korfbalclinic op het veld bij de club. Afgelopen zaterdag was er een spelletjes-instuif voor kinderen tot 9 jaar
met als thema Kids op Safari. Ook

hier kwamen veel kinderen op af. Bij
beide activiteiten spatte het plezier
er van af en konden de kinderen op
een leuke manier kennis maken met
korfbal en de DOS-WK familie.
Kinderen die het leuk vonden zeiden graag terug te komen voor een
proeftraining. Wil jij dit ook?, kom
dan op dinsdag- of donderdagavond
om 18.00 uur naar de training. Of
neem contact op via ledenwerving@
doswk.nl. Kijk voor informatie op
www.doswk.nl

Op bezoek bij de stichting Kuryakos
aan de Wesselerbrinklaan
Op 22 maart jl. was de vergadering
van de Stadsdeelcommissie Zuid bij
de Syrisch Orthodoxe Kerk aan de
Wesselerbrinklaan 110 uitgenodigd.
De vrouwencommissie zorgde voor
verschillende lekkere hapjes en iedereen werd gastvrij en hartelijk verwelkomd. De Stadsdeelcommissie Zuid
heeft op deze avond kennis gemaakt
met het nieuwe bestuur van de kerk
en andere betrokkenen.
De Suryoye zijn Orthodox Christelijk
en ze hebben 2 kerken in de Wesselerbrink en een in het centrum, één
daarvan staat aan de Wesselerbrinklaan. In Enschede wonen ze sinds
midden jaren ‘70 overwegend in de
zuidwijken en hebben een rijke culturele en religieuze achtergrond. Het is een groep met een grote ondernemingsdrive en zo hebben ze vele ondernemingen in Enschede opgericht. Ze hebben
een zeer open cultuur en een groot aanpassingsvermogen. Ze dragen volop
bij aan de economische, culturele, religieuze en politieke ontwikkelingen in het
land, zowel landelijk als lokaal. De Suryoye zijn geen Turken, ze spreken de
Suryoye taal en hebben veel gemeen met het Katholieke geloof. Zo zijn Pasen
en Kerst belangrijke feestdagen voor de Suryoye. Met kerst wordt de geboorte
van Jezus gevierd, met Pasen zijn herrijzenis.
De redactie heeft een afspraak met Sara Akgul van de vrouwencommissie
van de Stichting Kuryakos en zij heeft Shamiram Hanna van het bestuur erbij
uitgenodigd. We hebben het over het geloof en Pasen en aangezien uw verslaggever zonder enkel geloof is opgevoed, komt het goed uit dat Shamiram
erbij is om te vertellen wat het vieren van het Paasfeest inhoudt.
De Suryoye vasten net als de Nederlandse Katholieken 40 dagen voor Pasen.
In die periode eten zij geen dierlijke vetten. Het vasten is een vrije keuze en
bewust zijn is daarbij belangrijk, bewust zijn van belangrijke gebeurtenissen in
iemands leven of in het algemeen. Bewust zijn van dat er mensen zijn die het
minder hebben dan wij. Zo is er bijvoorbeeld een inzamelingsactie georganiseerd voor de voedselbank door de jeugd van de kerk. Er wordt ook veel gedoneerd via de kerk. Er wordt gezorgd voor arme en zieke mensen. Dat wordt
onder andere verteld door de pastoor: “Geef je brood aan de mensen die het
niet hebben.” In de vastenperiode mag wel vis gegeten worden omdat die niet
paren en een soort van rein zijn omdat ze in het water leven.
De week voor Pasen heet “de goede week voor Pasen”, Hasho. Op witte donderdag heeft Judas Jezus verraden, op Goede Vrijdag is Jezus opgepakt en
gekruisigd. Stille Zaterdag, die bij de Suryoye Lichte Zaterdag (Nuhro) heet,
is de dag voor de zondag dat Jezus is opgestaan. Op Goede Vrijdag worden
de eieren geverfd die op eerste Paasdag worden opgegeten om het nieuwe
leven te vieren als symbool van het opstaan van Jezus. Ook wordt er rijstepap gegeten omdat de witte kleur ervan symbool is van nieuw licht. Op eerste
Paasdag gaat men ‘s ochtends naar de kerk en krijgt een ei uitgedeeld bij de
uitgang. Iedereen wordt fijne Pasen gewenst. Op tweede Paasdag gaat men
naar het klooster in Glanerbrug. Dat is de ‘Rustdag van de doden’. Op die
dag is er geen onderscheid tussen de overledenen. Er worden bloemen en
kaarsen op de graven gelegd en er wordt gebeden. De derde Paasdag is voor
familiebezoek. Iedereen gaat dan bij zijn familie op bezoek. Er is een traditie
om iets zelf te maken. Bijvoorbeeld koekjes of brood, witte kaas of granen met
yoghurt. Dat heet Klidja.

Meer informatie en boeken op
www.escaperoomrutbeek.nl

We zijn in het Jaar 1953…
Nederland zat volop in de wederopbouw en in Duitsland waren er tekorten. Zoals aan koffie, thee, sigaretten, roomboter en zout. Met als gevolg dat bewoners van het landelijke grensgebied hun oplossingen
zochten en zo ontstond een verboden handel tussen
de Nederlandse en Duitse inwoners.
Om de pakkans te verkleinen gebeurde het smokkelen
in de avond en nacht. Werd je gesnapt dan volgde hard
optreden, want de douaniers, commiezen genaamd,
waren erg fanatiek. De smokkelwaar werd afgenomen
en men verdween voor enkele dagen in het kot!
Ben jij stressbestendig, vindingrijk en graag ‘illegaal’
bezig? Dan ben jij mogelijk de ideale smokkelaar die
succesvol zijn waren de grens over krijgt!

Voor € 90,- kun je met een groep van maximaal 7 personen jouw smokkeltour beleven.
Dinsdag t/m zondag van 10.00 – 22.00 uur.
Het Rutbeek, Blikkersmaatweg 15, 7546 RJ Enschede

Twents Gitaarfestival 2019
presenteert Gitaar in de klas

Kom ook naar de Dag
van het werkplezier
Psychiater Dirk De Wachter komt op 24 mei naar
Enschede voor de 4e editie Dag van het Werkplezier

Een werkevent met festivalsfeer. Dat is hoe de Dag
van het Werk- plezier zichzelf presenteert. Geen stoffig
congres maar een jaarlijks werkfestival waar mensen
zichzelf kunnen zijn, geïnspireerd worden, werken aan
persoonlijke- of organisatieontwikkeling en zichzelf
kunnen verbinden met gelijkgestemden. Niemand minder dan Dr. Dirk de Wachter, bekend van de bestseller
Borderline Times en het televisieprogramma Sophie in
de mentale kreukels, komt naar Enschede om te spreken over onze doorgeslagen ‘ikkigheid’, ‘plezantigheid’
en ‘ons krampachtige streven naar geluk’. Zijn boodschap sluit naadloos aan op het thema van de 4e editie: Met de poten in de klei.
Met deze boodschap streven initiatiefnemers Ferry
de Wit en Selmar Wesselink ernaar om werkplezier
als thema binnen organisaties op de agenda te krijgen. De missie waar ze voor strijden luidt dan ook: In
2025 staat werkplezier bovenaan op de agenda van
werkend Nederland’. Het aantal bezoekers dat naar
de Dag van het Werkplezier komt blijft groeien. Sinds
vorig jaar is een samenwerking in gang gezet met de
gemeente Enschede en met het Wilminktheater is een
partnerschap overeengekomen.
Kom zelf ervaren hoe het is om samen met dit onderwerp bezig te zijn, met inspirerende lezingen, keuze
uit 13 workshops en het fameuze tafeltennisgesprek
waarbij gasten uit de regio een persoonlijk verhaal vertellen over werkplezier en -voor sommigen- de keerzijde ervan.
Praktische informatie
Datum: 24 mei 2019. Locatie: Kleine Willem, Wilminktheater en stadhuis Enschede. Inloop: 9.00 uur en VrMi-Bo van 16.00-18.00 uur. Prijs: € 89,95 incl. BTW
inclusief catering gedurende de dag én inclusief de
eerste borrel. Meer informatie en tickets: www.dagvanhetwerkplezier.nl
Huis-aan-huis bezorging van Brinkpraat, Om De Hoek
Gekeken & Stroinkslander
• De huis-aan-huis verspreiding van uw maandelijkse wijkkrant is een hele klus waarbij we ons uiterste best doen om
de kranten bij iedereen te bezorgen.
• Uw wijkkrant wordt 1x per maand ingevouwen in de Hart
van Enschede.
• Wanneer u een NEE–NEE sticker op uw brievenbus heeft,
dan mogen wij de wijkkrant niet in de brievenbus gooien.
• Wanneer u de krant niet ontvangt kunt een mail sturen naar
info@bbproductions.nl. Of haal hem op bij het winkelcentrum.

Voor het eerst organiseren we namens het Twents Gitaarfestival gitaarlessen voor basisschoolkinderen. We willen graag basisschoolkinderen positieve ervaringen met gitaarspelen laten
opdoen en ze zo te interesseren voor het luisteren naar en spelen van gitaarmuziek. Het Europese platform voor gitaarmuziek
EuroStrings, waarbij het Twents Gitaarfestival is aangesloten,
vindt het belangrijk dat we daar aandacht aan besteden.
We gaan van start met Gitaar in de Klas 2019 bij vier openbare
basisscholen: De Esmarke, De Uitvinding, De Wielerbaan en
Het Stroink te Enschede. Er hadden meer scholen belangstelling om mee te doen en hopen dat we de volgende editie nog
meer scholen kunnen bedienen. Met de scholen is in overleg
een groep leerlingen gekozen uit de groepen 3 t/m 5. Deze groep
wordt zo opgesplitst dat de lessen gegeven kunnen worden aan
groepen van ongeveer tien kinderen. De ervaring leert dat dan
voldoende aandacht kan worden besteed aan de kinderen.
In de drie lessen, in drie opeenvolgende weken voorafgaand
aan het festival, leren de kinderen samen een eenvoudige stukje muziek te spelen. In de derde les is er gelegenheid om dat
binnen de school voor medeleerlingen uit te voeren. Kinderen
die belangstelling krijgen en hun ouders/ verzorgers die belangstelling hebben kunnen een of meer programmaonderdelen op
het festival in het hemelvaartweekend bezoeken. De lessen
worden gegeven door drie docenten die ervaring hebben in het
geven van les aan basisschoolkinderen en die dat graag doen,
te weten; Christian Kuiper, Daphne Hodes en Pim Weierink.
Dankzij sponsoring en steun van ADREIN en Kaj’s Guitarstore
te Enschede hebben we prachtige gitaren om met de kinderen
in de klas aan de slag te gaan.
Cultuureducatie in de dop dus en wij hopen dat het project voor
komende jaren een prachtig vervolg krijgt, dat we meer scholen
te kunnen voorzien van gitaar in de klas en dat de leerlingen
heel enthousiast worden van het gitaarspelen en hun talenten
ontdekken. Het Twents Gitaarfestival vindt plaats in het hemelvaart weekend, van 30 mei tot en met 2 juni op diverse locaties,
met workshops, lezingen, masterclasses en concerten en nog
veel meer. www.twentsgitaarfestival.nl

Nieuw in Enschede:
Verantwoord afvallen
met My-LifeSlim
ENSCHEDE - Wie
droomt er nu niet
van een slanker,
fitter figuur? Maar
afkomen van die
overtollige kilo’s is
voor veel mensen
makkelijker gezegd
dan gedaan. Want we willen óók blijven genieten. My-LifeSlim-coach Tamara Wennink
helpt mannen en vrouwen zich een gezondere levensstijl aan te meten, zonder dat ze
daarbij hoeven af te zien.
”Met My-LifeSlim eet je elke dag lekkere gerechten, gemaakt met producten die je gewoon in de supermarkt kunt kopen”, vertelt
ze. “De truc is je te houden aan zes maaltijden per dag, suikervrij, vetarm en een plons
water. Je behoudt je energielevel, kunt gewoon blijven genieten maar je verliest wel
één à twee kilo in de week!”
Verminderd hongergevoel
Wie zich aanmeldt voor afvallen onder begeleiding van een My-LifeSlim-coach, wordt
eerst zorgvuldig in kaart gebracht: niet alleen het gewicht, de leeftijd en de lengte,
maar ook vetpercentage, spiermassa, algehele conditie en het beweegpatroon. Zo
krijgt iedereen een schema op maat om zich
aan vast te houden. Tamara: “Ik leer mensen
waar ze op moeten letten als ze boodschappen doen. Als aanvulling krijgen cliënten natuurlijke voedingssupplementen, ter ondersteuning van bijvoorbeeld de vetverbranding
en een verminderd hongergevoel.”
Valkuilen
Uit eigen ervaring weet Tamara hoe moeilijk het is om na het bereiken van je streefgewicht niet in je oude valkuilen te vallen.
“Maar als de knop eenmaal om is en je hebt
je levensstijl kunnen aanpassen, zal je zien
hoe makkelijk het is om suikervrij en vetarm
te eten.” Kennismaken met My-LifeSlim?
Kijk voor meer informatie op www.mylifeslim.
nl of bel 06-51405187.

K i nder p a g i n a

April 2019

Brinkpraat

IKC Kinderboulevard I Prins Maurits
Geessinkbrink 1, 7544 CW Enschede, telefoon 053 – 47 63 165, info.maurits@vco-oostnederland.nl
IKC Kinderboulevard is een prachtige plek waar Peuteropvang en
BSO Hebbes, Logopedie Klinkr,
Fysio Holland en de Prins Mauritsschool samen werken aan een gezonde en uitdagende leeromgeving
voor kinderen van 2- 12 jaar.

Dit is de plek waar kinderen tot ontwikkeling komen. En daarin streven we
elke dag naar maatwerk. We noemen dat kindgericht onderwijs. Je eigen
tempo op je eigen niveau.
Naast het feit dat kinderen structuur nodig hebben, geloven wij dat kinderen vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid het beste tot ontwikkeling
komen. Wij dagen kinderen uit om zelf op ontdekking te gaan en ook
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling: wie ben ik,
wat kan ik, wat wil ik? Want kinderen kunnen en durven echt eigen keuzes
te maken en leren zo omgaan met verantwoordelijkheid. Zo leren ze hun
eigen grenzen kennen en die van een ander.

waarmee we duidelijk aangeven hoe wij elke dag met de kinderen en
ouders willen samenwerken. Deze kernwaarden geven richting aan ons
gedrag en helpen ons bij het realiseren van onze doelen: Eigenaarschap,
Verwondering, Verbinding en Integriteit.
Wat maak ons IKC zo leuk?
We kunnen hier niet alles vertellen wat we doen in ons IKC Kinderboulevard. Daarvoor moet u gewoon een keer langskomen. Hierbij een paar
leuke voorbeelden:
• In groep 1 en 2 werken we groepsdoorbrekend. Dat betekent dat kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar in de groep zitten. Ze leren van elkaar,
helpen elkaar en zorgen voor elkaar. Elk kind op z’n eigen niveau. Het is
prachtig om te zien hoe kinderen zich zo ontwikkelen en bijzonder mooie
dingen laten zien.
• We werken dagelijks aan een gezonde school. We hebben elke week
vers fruit en proberen kinderen bewust te laten bewegen. We hebben een
samenwerking met Fysio Holland waarbij kinderen na een screening een
persoonlijk begeleiding kunnen krijgen om meer te bewegen en gezonder
te eten. De kinderen in groep 3 doen dat sinds kort in de klas. Ze maken
gebruik van bewegend leren en ‘gaan met sprongen vooruit’.
• Zoveel kinderen bij elkaar, dat vraagt ook om duidelijke afspraken.
Daarvoor maken we gebruik van de PBS-aanpak. Alle leerlingen hebben

geleerd hoe ze zich in school, in de klas en op het plein moet gedragen.
Gaat het goed, dan krijg je een mooi compliment. Maar natuurlijk gaat dat
wel eens fout en daar leren we van. We bespreken dit en maken nieuwe
afspraken met elkaar zodat het niet weer gebeurt.
• De ontwikkelingen in de wereld gaan snel. We willen kinderen graag
stimuleren om zelf te gaan experimenteren. In de bovenbouw werken we
daarom samen met Science coaches van de Universiteit Twente met het
thema Ontwerpend & Ontdekkend leren. De kinderen laten daarin zien dat
ze vaak zelf tot veel meer in staat dan ze zelf denken.

Enschede dementievriendelijk

Het hart van Brenda van Hardeveld en Liesellotte Post ligt in de wijk. Zij kennen de
wijk en de wijk kent hen. Als grootste uitdaging nu en in de toekomst zien zij zonder
twijfel dementie: “Langer thuis wonen, dat
is wat de overheid wil. Maar de ziekte dementie komt steeds meer voor, met daarbij
overbelaste mantelzorgers.” Het is voor de
Posten én voor de wijk heel goed dat Brenda in 2017 de opleiding tot casemanager
dementie heeft gedaan. “Daar zijn we trots
op”, vertelt Liesellotte. “Ons doel: iedereen
zo lang mogelijk thuis laten wonen, op een
veilige manier.” De komende maanden zullen we in deze krant aandacht besteden aan
de inspanningen van Brenda en haar collega’s om Enschede dementie-vriendelijk te
maken.

pagina 13

WIJKKRANT VOOR DE WESSELERBRINK

Onze visie: Met hart voor ontwikkeling
Leren is levenslang. De wereld waarin wij leven verandert steeds sneller. Het onderwijs bereidt leerlingen voor op een toekomst die niemand
kent. En dus moet ons onderwijs voortdurend mee veranderen. Wij zijn
een lerende school; een inspirerende plek waar iedereen zichzelf steeds
wil blijven ontwikkelen en samen leren centraal staat. Daar gaat ons hart
sneller van kloppen!
Elke dag met elkaar werken aan ontwikkeling vraagt om een veilige
leeromgeving. Om deze veilige leeromgeving mogelijk te maken, hebben
we afspraken met elkaar gemaakt. We hebben 4 kernwaarden gekozen

Kortom
Bij IKC Kinderboulevard bruist het. We leren hier van en met elkaar. Daarmee ontwikkel je jezelf en de ander. Je krijgt zelfvertrouwen en geeft kleur
aan je persoonlijkheid. Daarmee lever je jouw bijdrage aan een betere
wereld. Dat is de bedoeling van óns onderwijs!

IKC Kinderboulevard, met hart voor ontwikkeling

April 2019

ADRESSENLIJST
Gemeente

Apotheken

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

Apotheek Broekheurne
Wesselernering 1-B
Tel: 053 4770025

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
Gezondheidscentrum
Wesselerbrink
Wesselernering 60
ma - vr: 07.30 - 10.30 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 Tandtechniek
Laboratorium
Vassebrink 1
Tel: 053 4782299

Van de Wijkraad,

Regelmatig krijgt ik de vraag te horen van, zeg Henk wat doet de wijkraad nu allemaal voor onze mooie wijk De Wesselerbrink? Lang nadenken is dan niet nodig
want we zijn als wijkraad continu bezig met allerlei onderwerpen.
Hieronder een overzicht
Vanaf mei 2018 zijn we druk met het behoud van de Magneet als wijkcentrum. Uit
eindelijk is dit prima tot stand gekomen en blijft de Magneet als buurtcentrum bestaan, wel komen er enkele gemeente-ambtenaren en politie zitting nemen in de
Magneet. Een ieder die hier dan ook aan heeft bijgedragen, dank voor jullie inzet.
Super. Op dit moment zijn we nog druk bezig met een nieuwe indeling.

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

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

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

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

Speeltuin ’t Polböske
Beltrumbrink 52b.
Tel. 053-4770857
Volg ons op Facebook:
Speeltuin Polboske

Therapie Centrum Enschede
Fysiotherapie-ostheopathieaccupunctuur
Buurserstraat 216
Tel: 053-4782294
Fysiotherapie de Posten
De Posten 135
Tel. 053-4771 085

Thuiszorg
Thuiszorg de Posten
De Posten 135
tel. 053-4753 753
Thuiszorg Livio
tel. 0900-9200

Verse friet op het Bijvank

Sinds 1 april is bij Cafetaria het Bijvank verse friet verkrijgbaar, dat wil zeggen zelf
schillen, voorbakken en afbakken. Het familie bedrijfje doet dat met Joop, Hillie, Debbie en Brenda. Het was best wel een moeilijke beslissing omdat het nu eenmaal heel
veel werk met zich mee brengt. Vooral het schillen neemt veel tijd in beslag. Maar de
reacties van klanten na anderhalve week zijn heel positief en dat geeft voldoening.
Vooral in deze tijd met heel veel aanbod op eetgebied moet je je gaan onderscheiden,
en wij hopen dat met deze stap dat te verwezenlijken, om klanten een ander patatje
voor te zetten dan dat ze gewend zijn.

Rechtswinkel
Servicecentrum Zuid
gratis juridische hulp
wo 09.00 - 13.00 uur

Overige
Humanitas Twente
Oude Bornseweg 85
7556 GW Hengelo(O)
Tel. 074-2437733

Dierenartsen Frowijn en
Vermeulen Enschede
Zunabrink 202
Tel: 053 4780520

Vormgeving, interviews en advertenties: 
Jet Broekstra

Ik moet van haar nog zoveel leren en dikke boeken
bestuderen.
Pas dan mag ik buiten in de maneschijn, ze vindt me nu nog
veel te klein.
Volgens PAPUS is ze altijd al zo streng geweest,
behalve met haar verjaardag, dan mag alles, één groot
feest.
Men zegt dat ze kan toveren, zelf heb ik dat nog nooit
gezien.
Als ze hoort dat ik weer ondeugend was, zie ik het misschien.
Maar ik ben niet bang voor haar, dat moet ze niet menen.
Als ze me betoveren wil, dan neem ik snel de benen.
Riet en IEKUS

Het TFKF is een initiatief van het Filmhuis Oldenzaal en speelt in op de enorme
groei van het aantal filmmakers in de regio, zowel amateur als (semi)professioneel. Simon Schutte van TFKF zei hierover het volgende: “De films moeten een
nadrukkelijke relatie met Twente hebben. Dan kan zijn: de locatie, de maker, het
onderwerp, de taal, etc.” Voor het festival werden 46 korte filmpjes ingestuurd.
Een vakjury deed de selectie. Uiteindelijk kwamen daar 12 nominaties uit. De
12 genomineerde films werden vertoond in Stadstheater De Bond in Oldenzaal.
Er waren twee categorieën: amateur en (semi)professioneel met elk 6 nominaties.
De beste 3 per categorie vielen in de prijzen en kregen een gouden, zilveren of
bronzen Boeskoolmenneke, afgeleid van Oldenzaal, die als Boeskoolstad bekend staat. De film zal binnenkort te zien zijn via de lokale omroep 1Twente.

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

Uitgave:
Uitgever, hoofdredactie, interviews en
advertenties: Bert Bennink, tel. 06 26 90
05 87, info@bbproductions.nl

Want ik mag alleen naar buiten in het holst van de nacht.
Ze zal wel zeggen: Zeker onze IEKUS weer, dat had ik wel
verwacht.
Dit is weer het zoveelste bewijs, dat ventje is ontzettend
eigenwijs.

Amateur-filmmaker Julian Atienzar uit de Wesselerbrink viel tijdens het Twents
Filmfestival van de Korte Film (TFKF) in de prijzen. Hij is nu de trotse bezitter
van een bronzen Boeskoolmenneke met oorkonde. Zijn reactie na afloop was:
“Geweldige eer om mee te mogen doen en genomineerd te zijn. Uiteraard enorm
blij en trots met deze prijs! Titel van de film is: “Hoe moeilijk kan het zijn?”, duurt
bijna 6 minuten en gaat over Karin Vaneker uit Enschede. Zij heeft een oplossing gevonden voor het duurzaam hergebruiken van koffieprut. Hierdoor blijft dit
goedje in Twente en gaat het niet verloren. Wat kun je allemaal met koffieprut?
In deze bijdrage laat stadsboer Karin Vaneker het zien. Echt duurzaam leven is
noodzakelijk en het is ook mogelijk, laat je inspireren door deze film!”

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

De Brinkpraat verschijnt elke derde hele
week van de maand, in een oplage van
7.500.

Wie ben jij, vroeg ik, waar kom jij zo snel vandaan?
Met zijn hoofd een beetje schuin keek hij me parmantig aan.
Ik ben IEKUS, en ik woon daar, waar jouw schoen nu staat.
Als onze MAJESTOES dit hoort, wordt ze vast verschrikkelijk
kwaad.

Filmmaker uit Wesselerbrink
wint prijs in Oldenzaal

Rechtshulp

Colofon
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Column over Iekus

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

Brinkpraat

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Frank
Bruins, Jet Broekstra, Julian Atienzar
Afhaalpunten wijkkranten:
De Magneet, Bruna, Jumbo, Bibliotheek
Zuid, Servicecentrum Zuid, SHELL
Klachten betreffende verspreiding:
Twente Huis aan Huis via telefoon: 0743030271 of email: contact@brinkpraat.nl
o.v.v. straat en huisnummer

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 8 mei 2019
De volgende krant verschijnt op:
donderdag 24 mei 2019
Meer informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.wesselerbrink.com

Verder
Veiligheid in de wijk
Duurzaamheid
Contacten met andere culturen
Budgetten natuurlijk
Contacten zoeken met Brinken die bij ons nog niet bekend zijn
Meer activiteiten in ons prachtige park
Zonnepanelen op het winkelcentrum om de fontein te laten pompen
Al met al onderwerpen genoeg om ons in te zetten met het team.
De wijkraad bestaat nu uit 8 leden, maar graag willen we nog uitbreiding. Het is
toch dankbaar dat je iets voor de gemeenschap kunt betekenen. We hebben er
allemaal baat bij, ja toch. Dus denk er over na .....
Kom gerust eens langs op onze inloopmorgen op de woensdagmorgen van 10 tot
12 uur in de Magneet. Onze dames zullen u met plezier verwelkomen. Heeft u nog
ideeën, suggesties, opmerkingen wat onze wijk betreft, laat het ons weten, samen
zijn we sterk. Met vriendelijke groet, Henk Siekmans

Ook iets organiseren in
uw buurt?

Als u iets wilt organiseren in uw buurt en er is behoefte aan
geld om dit mogelijk te maken, dan kunt u daarvoor geld vragen van het wijkbudget.
De wijkraad van de Wesselerbrink heeft een wijkbudget van de gemeente toegewezen gekregen om activiteiten te ondersteunen. Hiervoor gelden wel bepaalde
spelregels.
Er zijn veel mogelijkheden, bijvoorbeeld iets organiseren voor de kinderen, iets om
de buurt op te vrolijken, het aanzien van het groen in uw buurt verbeteren. Wanneer
u een aanvraag voor geld indient, wordt deze aanvraag beoordeelt door de werkgroep wijkbudget. Deze groep bestaat uit bewoners uit uw buurt. De werkgroep
beslist of uw aanvraag wordt toegewezen.
Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur heeft de wijkraad de inloopmorgen.
Daar kunt u ook alle informatie krijgen. Ook kunnen we samen met u het aanvraagformulier invullen. Op de website van de Wesselerbrink www.wesselerbrink.com
kunt u ook informatie en een aanvraagformulier vinden.
De werkgroepen Wijkbudget Wesselerbrink

Activiteiten De Magneet
Hertmebrink 1, Tel. 06 13 65 80 62
Verhuur voor cursussen, bijeenkomsten en activiteiten. Tevens verhuur van
kantoorruimte. Voor meer informatie kunt u terecht bij de beheerder.
Activiteiten:
Maandag
		
		
		
		

09.00 - 10.30 uur: Leefstijlplanner
09.00 - 17.00 uur: r ijbewijskeuringarts (bel tel 036-7200911 om
een afspraak te maken
13.00 - 16.00 uur: gym voor ouderen Livio
13.00 - 15.30 uur: Biljarten
19.00 - 21.45 uur: Popkoor Enske

Dinsdag		
		
		
		
		

09.30 - 11.30 uur: ontmoetingsgroep ouders kleine kinderen Alifa
13.00 - 16.00 uur: ouderensoos ANBO (sjoelen, kaarten, biljarten)
17.00 - 18.30 uur: huiswerkbegeleiding
19.00 - 20.00 uur: jazzballet
20.00 - 21.00 uur: Thai Chi

Woensdag
		
		
		
		

09.00 - 12.00 uur: inloop Wijkwijzer
10.00 - 13.00 uur: inloop wijkraad
13.00 - 15.30 uur: Biljarten
14.00 - 16.00 uur: kidsclub Alifa
14.00 - 15.30 uur: hobbyclub Sonja (creatief, knutselen, schilderen)

Donderdag
		
		
		
		
		

09.30 - 11.15 uur: werelddansen
10.00 - 12.00 uur: Spaanse les
14.00 - 16.30 uur: 55+-dansen (dansmiddag)
19.00 - 21.00 uur: Bijbel studie
19.45 - 21.00 uur: wetswinkel
19.45 - 20.45 uur: Yoga

Vrijdag		
		

14.00 - 16.30 uur: kinderactiviteiten De Brink/Smiley
19.00 - 22.00 uur: darts De Brink

Zondag		

19.45 - 22.00 uur: Bingo

Wijkcentrum De magneet is geopend elke werkdag vanaf 8:00. Iedereen is welkom.
Ook is er een gelegenheid om een kopje koffie te drinken, of om even een praatje te maken.

7 stuks = €2,69

Hooikoorts- wat is het?

Heeft u in het voorjaar en de zomer last van jeuk aan de neus, niezen, een loopneus of jeukende, tranende, rode ogen, dan wijst
dit op hooikoorts. Hooikoorts wordt veroorzaakt door stuifmeelkorrels, zogenaamde pollen. Stuifmeel zit in grassen, bomen,
bloemen en granen en hangt vooral tijdens de bloeiperiode in de lucht. Bij het inademen van de pollen raken de slijmvliezen in de
neus- en keelholte en die van de ogen geïrriteerd. Dit veroorzaakt een waterige loopneus, niezen en soms ook jeukende, tranende
ogen. Bij droog, warm en winderig weer heeft u er het meest last van.

Hooikoorts- wat doe je er aan?


Draag een (zonne)bril. Hierdoor kan stuifmeel minder gemakkelijk in uw oog komen.



Douche voor het naar bed gaan, om pollen uit het haar te houden en uw kussen schoon te houden.



Wrijf niet in uw ogen. Door wrijven kunnen ze gaan ontsteken. U kunt de irritatie verminderen door te spoelen met lauw water
of een vochtig washandje op uw ogen te leggen.



Kijk voor het hooikoortsweerbericht op www.allergieradar.nl, of op de Allergieradar app.

.

Wesseler Nering 1B, 7544 JA Enschede, Drs. H.M. Slot-van Smeden, apotheker,
Wesseler Nering 1B,Geopend
7544 JA Enschede,
Drs. H.M. t/m
Slot-van
Smeden,
apotheker,uur,
Geopend
van maandag t/m
vrijdag 8.00-18.00 uur, Tel. 053-4770025,www.apotheekbroekheurne.nl
apotheekbroekheurne@ezorg.nl, www.apotheekbroekheurne.nl
van maandag
vrijdag
8.00-18.00
Tel. 053-4770025,
apotheekbroekheurne@ezorg.nl,

