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Jos Oostendorp van ingenieur 
tot pionier in bier

Tweede druk van 
‘Vergeten moed’ 
van Angela Post-Deen 

Volop werken aan zonnepark 
Schukkinkweg

GLANERBRUG - Voor Rick Voshaar (35) was het jaar 2009 
een keerpunt in zijn werkzame leven. Na zijn schooltijd had 
hij verschillende baantjes gehad. Weinig beviel hem. Als 
laatste werkte hij in de beveiliging. ’s Nachts werken, overdag 
slapen. Dat eerste kon hij op een gegeven moment niet meer 
volhouden. En overdag slapen lukte ook al niet. Hij had er 
geen verklaring voor totdat bij Rick de ziekte van Crohn 
werd vastgesteld. Een normaal dagritme is beter voor hem. 
Maar wat moet je dan doen? 

Straten maken bij zijn oudere 
broer Danny was niet zijn 
ding. René ten Winkel die zelf 
in de handel in blokhutten zit 
tipt hem om een business in 
schuttingen te beginnen. 
Daar zit markt in, zei René. 
Het positieve advies van 
vader Voshaar en Bart Klatt 
geeft de doorslag. Rick Vos-
haar wordt ondernemer: Vos-
haar Schuttingen. Een onder-
nemer die de touwtjes in de 
hand houdt en stap voor stap 
zijn zaak verder uitbreidt. 
Als ondernemer ontwikkelt 

Rik in de loop der jaren een 
aanpak waarbij het mes aan 
twee kanten snijdt: Hoe kan 
ik het voor de klant makkelij-
ker en op maat maken. En wat 
moet ik doen daar effectief en 
flexibel mee om te gaan. “Dat 
is inderdaad mijn uitgangs-
punt geworden waar ik naar 
toe heb gewerkt. Je werkt met 
hout en beton, maakt er 
schuttingen van. Je vraagt je 
voortdurend af wat binnen je 
mogelijkheden dan de beste 
aanpak is,” aldus Rick. “Neem 
nou bijvoorbeeld het fabrice-

ren van de betonnen palen. In 
het begin deden we dat aan 
de Bultsweg. Gewoon ouder-
wets beton draaien met 
cement en zand in een beton-
molen. Omdat we ook door 
de uitbreiding van ons assor-
timent meer beton nodig 
hadden sloot ik een contract 
met de Betoncentrale. Nadat 
we in 2015 zijn we verhuisd 
naar de Jaargetijdenweg en 
alles onder één dak hadden 
was een eigen betoncentrale 
een logische stap. Die produ-
ceert 35 kubieke meter beton 
per uur. Te veel voor de beton-
nen palen en platen die we 
dagelijks produceren. Het 
beton dat over is wordt 
gebruikt om poeren te maken 
waar de palen voor de over-
kappingen op rusten. Niks 
over, niks weggooien.”

Lees verder op pagina 3

Rick Voshaar breidt zijn bedrijf stap voor stap uit

Het begon allemaal met schuttingen... in de loop der jaren heeft Rick Voshaar zijn bedrijf stap voor 
stap uitgebreid. 

Dorpsraad Glanerbrug ziet  
kansen en mogelijkheden zwembad 
De Brug te behouden

GLANERBRUG – De Dorpsraad Glanerbrug wil nog een 
ultieme poging doen om zwembad De Brug voor het dorp te 
behouden. De afgelopen maanden kreeg de dorpsraad van de 
stadsdeelcommissie Oost de ruimte de mogelijkheden van 
heropening te verkennen. Afgelopen dinsdag rapporteerde 
de dorpsraad haar bevindingen aan de commissie. Daarin 
concludeert de dorpsraad dat ze zeker kansen en mogelijk-
heden ziet om De Brug voor het dorp te behouden. 

Volgens voorzitter Bert Sieme-
ling heeft de dorpsraad bin-
nen de bestaande mogelijkhe-
den, een (globaal) verkennend 
onderzoek ingesteld of een 
duurzame zwembadvoorzie-
ning voor Glanerbrug en 

omgeving mogelijk is. “Daar-
bij hebben wij gekeken naar 
de bouwkundige staat van ‘De 
Brug’, welke renovatie noodza-
kelijk is inclusief een indicatief 
kostenplaatje, de mogelijkhe-
den van (co)financiering, 

inzicht in de exploitatiekosten 
in het verleden en een verken-
ning of exploitatie voor een 
private partij interessant kan 
zijn”, aldus Siemeling.  

Haalbaarheidsonderzoek
“Voor een goede besluitvor-
ming is echter meer nodig dan 
dit verkennende onderzoek”, 
vervolgt Bert Siemeling. 
“Daarom hebben we de stads-
deelcommissie gevraagd ons 
tot oktober, november, de tijd 
te geven voor een haalbaar-
heidsonderzoek. Een onder-
zoek waarin de Glanerbrug-
gers deelnemen en wij als 
dorpsraad met ze samenwer-
ken. Het zwembad moet van 
ons worden. Van de gemeente 
vragen we dit proces te facilite-
ren”. 
Het haalbaarheidsonderzoek 
moet zich volgens de dorps-
raad richten op een realistisch 
plan met oog voor de toekomst 
voor de Glanerbruggers en 
verenigingen in Glanerbrug. 
Siemeling: “Aan een concreet 
renovatieplan moet je ook een 
kostenplaatje koppelen. Je 
kunt daarbij bijvoorbeeld 
gebruik maken van (Rijks)sub-
sidies, crowdfunding, sociale 

hypotheek en de inzet van vrij-
willigers. Ook zal je in beeld 
moeten hebben welke rechts-
vorm, taken, bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en 
eisen nodig zijn om (private) 
partijen bij de exploitatie te 
betrekken. Dat geldt ook voor 
een eventuele geïnteresseerde 
exploitant”. 

De bezoekers van de open-
bare digitale vergadering van 
de Dorpsraad Glanerbrug 
werden bijgepraat over 
diverse zaken die in het dorp 
spelen. Zo nam wijkregisseur 
Job Kantelberg van stadsdeel 
Oost de presentatie voor zijn 
rekening over de ‘Veiligheid in 
Glanerbrug’ en vertelde voor-
zitter Bert Siemeling in zijn 
eerste optreden als voorzitter 
over de stand van zaken met 
betrekking tot de invulling van 
zwembad De Brug. Daarover 
kunt u elders lezen. 

Grote stijging overlast in 
2020 en 2021
Cijfers zeggen niet altijd alles. 
Door dezelfde meldingen 

door verschillende personen 
kunnen cijfers extreem uit-
slaan. Meldingscijfers staan 
dus niet altijd gelijk aan het 
probleem. Toch moet je ze wel 
serieus nemen, geven in ieder 
geval een indicatie.
In Glanerbrug geven die cij-
fers in 2020 en 2021 een grote 
stijging van jeugdoverlast aan. 
Met name rond de Vlinder-
buurt (Eekmaat en Eiler-
marke). Ook is in heel het 
dorp een stijging te zien in 
burengerucht en conflicten 
tussen buren en fraude (vooral 
online). Een daling werd 
geconstateerd bij de vermo-
gensdelicten (inbraken), 
vooral in woningen. 

Aanpak jeugdoverlast
Bij overlast hangt de aanpak af 
van de soort jongerengroep. 
We onderscheiden vier groe-
pen: Niet hinderlijk, hinder-
lijk, overlast gevend en crimi-
neel.
Gemeente, politie en jonge-
renwerk werken samen bij de 
aanpak. Zowel bij de groepen 
als individueel. Ook wijkteam, 
zorginstanties en scholen 
worden erbij betrokken.
De fysieke maatregelen 

bestaan uit het repareren van 
de schade en opruimen van de 
rommel. Preventief worden 
borden aangepast, hekken, 
prullenbakken of afrasterin-
gen geplaatst. 

Aanpak drugsoverlast
De aanpak van de drugsover-
last heeft in Glanerbrug de 
afgelopen jaren regelmatig de 
nodige aandacht gehad. Feit 
blijft dat Glanerbrug als grens-
dorp met goede verbindingen 
voor drugstoeristen uit Duits-
land en Oostbloklanden aan-
trekkelijk blijft. Toch kan rus-
tig gesteld worden dat de 
gebiedsgerichte aanpak met 
name rond de stations effect 
heeft gehad. Ook door per-
soonsgerichte aanpak op de 
dealers zijn deze goed in beeld 
gebracht. We weten wie wat 
doet.
Verder is ook het sluiten van 
drugspanden een effectieve 
maatregel. Tenslotte is op de 
basisscholen in Glanerbrug 
het project Harnas van start 
gegaan. Leerlingen in de groe-
pen 7 en 8 leren om te gaan 
met groepsdruk. En vooral om 
nee te zeggen. Je maakt ze 
weerbaarder. 



PAGINA 2

GRENSSTREEK 
G L A N E R B R U G MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN 

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 10 juni 2021.  
U kunt de copy tot en met de vrijdag voor deze datum inleveren tot 
17.00 uur.
 
Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen:
J. Smit, Nieuw Frieslandstraat 37, 7532 ZB Glanerbrug
E-mail: jenne.smit@gmail.com
 
Acquisitie en informatie over adverteren: 
W. Meester, Kerkstraat 107, 7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053 - 461 33 66
E-mail: stichting.grensstreek@ziggo.nl

Klachten over bezorging (alleen per mail):
info@twentehuisaanhuis.nl. 
Wel graag postcode en huisnummer vermelden.

De Grensstreek verschijnt in een oplage van 20.000 exemplaren. 
Druk: Rodi Media.
Verspreiding: Twente Huis aan Huis in Glanerbrug, Enschede-Oost, 
Lonneker, Losser, Overdinkel en Glane. 
Dagen verspreiding: woensdag of donderdag. 
 
Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de in deze krant 
gemaakte druk- en typefouten en het niet bezorgen van de krant. 

Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer: 
SHT, Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088 – 555 11 88.

Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Fysiotherapie Fyon - 053-7000000
Podotherapie Wender – 085-0513819
Thuiszorg Livio – 0900-9200
Mediant buitenpoli
Prikpost Medlon – 088-4633566
Logopedie Logopedie-direct - 0654327726

Mondzorg en tandartsen
Dental Art - 053 - 8881974 
De Boer - 053 - 4619018 
De Wals - 053 - 4615808 
Löwik - 053 - 4615062
Rabenstein - 053 - 4612280 

Tandarts buiten spreekuren
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de 
Tandarts Post Twente. Telefoon: 053-7920040. 

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk  ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
 Schoolstraat 17, Glanerbrug
 Esmarkelaan 170, Enschede
E-mail: info@ashanty.nl
Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 053-5383342, ook tijdens weekeinden.
Bij geen gehoor via het ziekenhuis op laten roepen: 053-4873565. 
 
Naviva Kraamzorg 
Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. Telefoonnum-
mer: 088–77 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar.
 
Maartje Kraamzorg 
Lutterstraat 4  7581 BV Losser. 
www.maartje.nl / 088-0005215. 
Altijd bereikbaar!
 

Samenwerkende Apotheken Enschede
Openingstijden:
 
Apotheek De Eekmaat
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 
uur tot 17.30 uur.

Apotheek Esmarke
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 
uur tot 17.30 uur. Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de 
Centrum Apotheek.
 
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, nacht- 
en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-4314664. 
Mensen uit Losser kunnen buiten de openingstijden van de 
 apotheken in Losser voor spoedrecepten tot 23.00 uur terecht bij 
apotheek Oldenzaal aan de Prins Bernardstraat 4 in Oldenzaal. 
Telefoon: 0541-516515.Daarna bij de dienstdoende apotheken in 
Enschede of Hengelo. 

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. 
Telefoon: 053-4618738.
 
Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. 
Telefoon: 053-7000000.

Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 053-4618891.

Podotherapie Podofit 
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 

Medisch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Jacob Roggeveenstraat 51
Van der Bij - 053 - 4611434 
Van Brenk - 053 - 4617904 
Voss - 053 - 4611200 

Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Geenen/Lesterhuis - 053 - 4612076 
Sanders - 053 - 4611300 
 
Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente 
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoor-
uren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Telefoon: 053-2030055 
 
VitaalCenter Smulders 
Fysiotherapie-Podologie-Steunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 06-20626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres:  Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

Spreekuur voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere woensdagoch-
tend tussen 9.00 en 12.00 uur. Adres: Noaberhuus, Schipholt-
straat 45.

Spreekuren Wijkwijzer Glanerbrug:
Noaberhuus 9.00 - 12.00 uur
Power Centrum Oost 9.00 - 12.00 uur
Twentse Alliantie 9.00 - 12.00 uur
M-pact 9.00 - 10.30 uur
Wijkteam Oost-Buiten 9.00 - 10.30 uur
Taalpunt (1e woensdag) 9.00 - 10.30 uur
Wijkagent 10.30 - 11.30 uur
Domijn 10.30 - 12.00 uur 
Budget Advies Team 10.30 - 12.00 uur
Buurtbemiddeling Enschede (1e woensdag). 10.30 - 12.00 uur
Opvoedingondersteuning (Alifa)
  Voor vragen en rechtstreeks contact 
Wijkverpleging/Thuiszorg
 Voor vragen en rechtstreeks contact

Het wijkteam is ook per mail bereikbaar op 
wijkwijzeroost-buiten@twentsealliantie.nl

Politie - wijkagent Dennis Baaijens - 0900 - 8844

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 30 mei 10.00 uur  ds. Bekhof
Zondag 6 juni 10.00 uur  ds. Schuitemaker

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Vrijdag 4 juni 10.00 uur Eucharistieviering
parochievicaris  Rekveld

Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89  www.vredehof.nl

“Een goed verzorgde
uitvaart waar u met
een goed gevoel
op terug kunt kijken.
Daar staan we voor.”

Pedro Swier

Protestantse kerk weer open 
voor gemeenteleden
Na lang wikken en wegen is besloten om de protestantse 
kerk in Glanerbrug op zondag weer te openen voor 
gemeente leden. De diensten zullen echter ook via  kerk-
dienstgemist.nl>Glanerbrug worden uitgezonden.

Helaas kunnen we nog steeds niet zingen en gelden de vol-
gende Corona-maatregelen nog:
 
-   Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn  

(vol = vol);
-   De afstand tussen mensen uit verschillende huishoudens 

is 1,5 meter, dat betekent 3 lege stoelen;
-   We beginnen met het vullen van de rijen vanaf de 

muurkant;
-   Inschrijven van tevoren hoeft niet. Bij binnenkomst wel 

graag uw naam en telefoonnummer noteren;
-   Ventileren doen we voor en na de dienst, niet tijdens de 

dienst;
-   We desinfecteren onze handen bij binnenkomst;
-   Jassen en tassen nemen we mee naar onze stoel;
-   We zingen niet;
-   We drinken geen koffie na de dienst.  
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Voshaar Schuttingen met alles  
van hout en beton doet nu ook in 
containers

Op de website van Voshaar Schuttingen vindt u alle informatie 
over het uitgebreide assortiment. Alles van hout en beton: schut-
tingen, bergingen, blokhutten, overkappingen en poorten. Rick 
Voshaar levert niet alleen aan particulieren maar heeft ook pro-
jecten in opdracht van woningcorporaties projecten gereali-
seerd in Overdinkel, Losser Haaksbergen en Enschede. “Mensen 
die een nieuwe schutting of berging willen moeten vaak eerst 
aan het slopen. In die gevallen huurden we een container, iedere 
week wel tussen de zes en tien. Dat kan ik beter zelf in de hand 
nemen en ben op zoek gegaan naar een bedrijf dat mij contai-
ners kon leveren. Ik kwam terecht in Moerdijk. Daar heb ik zes 
containers opgehaald en een vrachtwagen voor het vervoer van 
de containers aangeschaft. Het loopt als een trein. De chauffeur 
is inmiddels fulltime in dienst. Binnenkort breiden we uit naar 
72 containers.” 

De laatste twee aanwinsten van Voshaar Schuttingen zijn twee 
kranen. Een minikraan en een grote mobiele kraan. De kleine 
kraan wordt vooral ingezet bij de werkzaamheden die hij samen 
met het stratenmakersbedrijf van broer Danny doet. De grote 
om het afval dat met de containers binnen komt te sorteren. 
“Door het zelf te scheiden, bespaar je kosten bij de stort,” meent 
de ondernemende Voshaar. “Maar door al deze activiteiten die 
we de afgelopen tijd aan de Jaargetijdenweg hebben ontwikkeld 
begint het hier wel erg krap te worde. De volgende stap is dus om 
op zoek te gaan naar een andere locatie zodat we uit kunnen 
breiden.” 

Voshaar Schuttingen, Bergingen en Overkappingen
Jaargetijdenweg 6 
7532 SX Enschede 
Telefoon: 053-461 96 07 
E-mail : info@voshaar-schuttingen.nl
Website : www.voshaar-schuttingen.nl

Openingstijden
Maandag 08:00 tot 17:00 uur 
Dinsdag 08:00 tot 17:00 uur 
Woensdag 08.00 tot 17.00 uur 
Donderdag 08:00 tot 17:00 uur 
Vrijdag  08:00 tot 17:00 uur
Zaterdag 09:00 tot 13:00 uur

Ons eigen service- en montageteam staat vijf dagen in de week 
voor u klaar.

COLUMN 

fiets
Tjeetje, al weer over de oorlog? Wordt het nou niet eens tijd dat 
je daar over ophoudt, ouwe Van der Vegt?
Ik beloof plechtig dat ik dat de volgende keer zal doen.
Aan de andere kant, de redactie van dit blad heeft me gevraagd 
vooral over de historie van Glanerbrug te vertellen en daar 
hoort de oorlog zeker bij. 
Zoals wellicht bekend, woonden we tegenover het politiebu-
reau, waar de mensen ook hun radio’s ingeleverd hadden.
In november 1944 was ik acht jaar geworden. Van mijn ouders 
kreeg ik een fiets!
Een jongensdroom ging in vervulling. Het was een tweede-
hands herenfiets, waar mijn vader in de werkplaats wat aan 
veranderd had. Op de pedalen had hij houten blokken 
geplaatst, zodat Henkie bij de pedalen kon.
Opstappen ging niet, ik moest op de fiets gezet worden en dan 
reed ik weg.
Als de rit ten einde was, trapte ik op de terugtraprem, waardoor 
de fiets omviel en ik weer min of meer behouden op de aarde 
terugkeerde. Ging eigenlijk prima.

Drie soldaten
Een goede maand later, kwamen 
vanaf de overkant drie Duitse soldaten onze oprit op.
Ik zie ze nog zo voor me. Twee wat langere mannen en de derde 
wat kleiner.
Ze hadden lange groene jassen aan, tot over hun laarzen.
Tegen de muur stonden de fietsen van mijn pa en ma en daar 
tegenaan, die van mij. Ze maakten mijn vader duidelijk dat 
deze fietsen in beslag werden genomen. En inderdaad na enige 
discussie namen ze de fietsen mee naar de overkant. De klei-
nere soldaat nam mijn fiets mee!
Wat was ik kwaad, echt ‘hellig’! Wat had ik de pest aan die 
kerels.
En dan te weten, er lagen op de zolder van onze werkplaats 
onder de berg houtkrullen een stuk of tien splinternieuwe 
Gazellefietsen, die mijn vader op verzoek van buurman Kort-
man daar tot het eind van de oorlog heeft verstopt...

Henk van der Vegt

Mensen in nood? De P.C.I. Maria 
Vlucht kan daarbij helpen
LOSSER – Hulp bij eerste levensbehoeften, ondersteuning 
van projecten in ontwikkelingslanden, diaconale projecten 
en diverse stichtingen. De Parochiële Caritas Instelling 
(P.C.I.) Maria Vlucht in Losser heeft ten doel permanent en 
herkenbaar plaats te bieden voor het lenigen van nood. De 
P.C.I. wil hulpverlenen aan mensen, ongeacht geloof of ras, in 
zowel materiele als immateriële nood.

Hoe kunt u de P.C.I. helpen?
U kunt ons heel eenvoudig helpen door attent te zijn op wat er 
leeft in de eigen omgeving en ons daarover te informeren. Verder 
zijn er tal van organisaties (huisartsen, ouderenbonden, maat-
schappelijk werkers enz.) die ons kunnen informeren. U kunt 
contact met ons opnemen door een email te sturen naar pasto-
raal werkster Carla Berbee (c.berbee@rkzuidoosttwente.nl), 
maar u mag ook rechtstreeks een mail sturen naar de voorzit-
ter jozefevering@hotmail.com of de penningmeester gerardkort-
man@hetnet.nl van de PCI.

Wijkwijzer Glanerbrug gaat  
verhuizen
GLANERBRUG – De Wijkwijzer Glanerbrug gaat met ingang 
van 31 mei verhuizen naar de Schipholtstraat 48B. Dit pand 
van de Stichting Surplus biedt meer mogelijkheden dan de 
huidige locatie bij sporthal De Brug.  Oud-Glanerbruggers 
kennen het nieuwe onderkomen als de veegpost van vroeger. 
Op dit moment wordt er nog druk verbouwd om het gebouw 
op tijd klaar te krijgen voor de opening. 

In de Wijkwijzer Glanerbrug werken veel organisaties samen die 
direct op de spreekuren op maandag (14.00 – 17.00 uur) of don-
derdag (9.00 – 12.00 uur) aanwezig zijn of waarmee ter plekke 
een afspraak kan worden gemaakt. Aangesloten partners zijn de 
Twentse Alliantie (Alifa, Eurus en Visier), wijkcoaches van de 
Wijkteams Enschede, woningcorporatie Domijn, de wijkagent, 
handhaving, M-Pact, Budget Advies Teams, Buurtbemiddeling 
en Power. Ook de gemeente Enschede en Dorpsraad Glanerbrug 
zijn nauw betrokken bij de Wijkwijzer. 

Bij de Wijkwijzer kunt u terecht voor elke vraag, idee of pro-
bleem. Moet u bijvoorbeeld huursubsidie aanvragen of komt u 
er niet uit met de toeslagen met de belasting? Heeft u een brief 
gekregen van de deurwaarder en weet u niet wat u moet doen? 
Of wilt u informatie over de voedsel- en kledingbank? Wij helpen 
u graag.
We ontvangen u ook graag bij de Wijkwijzer als u een goed idee 
heeft voor uw straat, buurt of dorp zoals bijvoorbeeld een leuke 

activiteit voor de kinderen of een buurtbarbecue in de zomer. 
Natuurlijk als de coronamaatregelen dit weer toestaan. Vanaf 31 
mei staan we met een team van professionals en goed opgeleide 
vrijwilligers voor u klaar op maandag van 14.00 tot 17.00 uur en 
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Tweede druk van ‘Vergeten moed’ 
van Angela Post-Deen 
GLANERBRUG – Van ‘Vergeten moed’ van de in Glanerbrug 
woonachtige Angela Post – Deen is een tweede druk 
verschenen. ‘Vergeten moed’ is haar achtste boek. 

‘Vergeten moed’ is volgens Angela een liefdesroman met een 
vleugje politiek en maatschappelijk blik, idealisme en een tikje 
psychologie. Eerdere titels van haar verschenen onder het pseu-
doniem Christel Miller.  Vanaf nu schrijft Angela Post-Deen 
onder haar eigen naam. “Dit als eerbetoon aan onze respectie-
velijke vaders Cees Deen en Henk Post.
Dit boek heb ik opgedragen aan al onze respectievelijke klein-
kinderen”, aldus Angela. 

Het boek kost €12,50, exclusief eventuele verzendkosten en ver-
krijgbaar Primera Jan Haast in Glanerbrug. Van eerdere versche-
nen titels mocht de schrijfster mooie recensies ontvangen. 
Het boek ‘Gitaarsolo’ werd ooit vergeleken met het boek van 
Harry Mulisch ‘Twee vrouwen’.  Dat boek is ook nog verkrijgbaar 
voor €10. 
Bestellen kan ook telefonisch: 06 27 41 05 70 of 06 42 27 17 53. 
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Ons eigen service- en montageteam staat 

5 dagen in de week voor u klaar!

Jaargetijdenweg 6, 7532 SX Enschede
Mail.: info@voshaar-schuttingen.nl
www.voshaar-schuttingen.nl

Wilt u
adverteren

in deze
krant?

Bel
053-461 33 66
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

De Grensstreek verschijnt tweewekelijks in een oplage van 
20.000 exemplaren. Druk en verspreiding: Wegener Media. 
Verspreiding op woensdag in Glanerbrug, Enschede-Oost en 
Lonneker; op vrijdag in Losser, Overdinkel en Glane.

Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen
J. Smit
Nieuw Frieslandstraat 377532 ZB Glanerbrug.

Email: jenne.smit@hetnet.nl

Acquisitie en informatie over adverteren in de Grenssteek
Voor Grenspaaltjes (alleen tegen contante betaling van  7,50): 
W. Meester
Kerkstraat 107
7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053-4613366Fax: +31(0)847137768Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

Klachten over bezorging?Henk van Schijndel
Beringstraat 25
7532CP Enschede
Telefoon: 053-4616305Email: maximedia@xs4all.nl

Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-
post Enschede
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-
tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-
men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 
Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-
sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 
voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 
nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-
4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 
apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 
Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-
foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 
de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 
lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 
vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 
welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 
u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-
matie op één gezamenlijke site.

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be-
staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 
Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy-
siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer-
de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo-
wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysio-
therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 
het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij 
niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. 
Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de 
bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht 
in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem 
en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in 
het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het ope-
nen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de 
stabiliteit van het bekken. Deze spieren werken nauw samen 
met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke func-
tie in het dagelijkse bewegen en bij het vóórkomen van rug- 
en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op an-
dere manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan ongewild 
verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken 
aandrang om te plassen of ontlasten, veel te vaak naar het 
toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij 
het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, 
baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen 
samenhangen met niet goed functionerende spieren. De  
bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trai-
nen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt 
daarbij soms gebruik van speciale apparatuur (EMG-meting 
van de activiteit van de bekkenbodemspier, biologische te-
rugkoppeling, remmen van een overactieve blaas,  naboot-
sen van spierfunctie, etc.) Ze geeft indien nodig advies over 
ondersteunende hulpmiddelen.Ook voor eenmalig advies bent u welkom. Indien nodig (en 

wenselijk) kan hierbij ook de hulp van de andere disciplines 
ingeroepen worden, zoals manuele therapie, sportfysiothe-
rapie en kinderfysiotherapie.Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen 

de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, 
vergoed door uw zorgverzekeraar.Onze praktijk is gevestigd in het Ariënshuis, ZorgPalet,

Redemptoristenpark 1, tel. 053-4618891info@fysiotherapieglanerbrug.nl

ANBO-nieuws
GLAnERBRUG – Op donderdag 28 januari houdt de AnBO
Glanerbrug de eerste bingo in het Ouderencentrum aan de 
Kerkstraat 28 in Glanerbrug. De zaal is open om 19.00 uur, 
om 20.00 uur gaan de balletjes rollen. Iedereen is van harte 
welkom, de koffie staat klaar. 

Kerkelijk Centrum De Rank (PKN)Schipholtstraat 4131 januari 10.00 uur Ds. M. Schepers v.d. Pol7 februari 10.00 uur Ds. Jacques Helder

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer7 februari 10.00 uur Ds. M. Vlasblom
Rooms Katholieke KerkKerkstraat 14

30 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het gemengd koor
5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie-huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het dameskoorAriëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistievieringen 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel Oost
A - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon-
huis;

- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak-
kapel op een woonhuis;- Helioslaan 16 (20100164): het plaatsen van een carport;

- Lisdoddelaan 15 (20100160): het vergroten van een woon-
huis;

B - Verleende Bouwvergunningen- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 
(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

(verleend 20-01-2010);- Waterkerslaan 8 (20094118): het plaatsen van een dakkapel 
(verleend 21-01-2010);

B2 - Verleende vergunningen en ontheffingen
(ART. 3.6 Wro)
- Jaargetijdenweg blok E, kavel 7 (20093182): het bouwen van 

een kantoor met bedrijfsruimte (verleend 15-01-2010);D - Verleende sloopvergunning- Redemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 
Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan Bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1

Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-
del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 
dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 
de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-
rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0153.20090379-0002. 

De bronbestanden zijn beschikbaar via:www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.20090379-0002.

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-
ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-
werpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de ge-

meenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. 
U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ont-
werp-bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1, BWT 
nummer 20090379. Indien u mondeling uw zienswijze ten 
aanzien van dit plan naar voren wenst te brengen, dan kunt 
u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het 
cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ensche-
de, telefoon 053 – 4815325. 

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 
19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 
bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek-
king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 
Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.
U kunt ook schriftelijk reageren en een brief sturen t.a.v. de 
directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 
postbus 173, 7500 AD Enschede. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet (www.en-

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 
binnen twee maanden afgehandeld.
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

De Grensstreek verschijnt tweewekelijks in een oplage van 
20.000 exemplaren. Druk en verspreiding: Wegener Media. 
Verspreiding op woensdag in Glanerbrug, Enschede-Oost en 
Lonneker; op vrijdag in Losser, Overdinkel en Glane.

Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen
J. Smit
Nieuw Frieslandstraat 377532 ZB Glanerbrug.

Email: jenne.smit@hetnet.nl

Acquisitie en informatie over adverteren in de Grenssteek
Voor Grenspaaltjes (alleen tegen contante betaling van  7,50): 
W. Meester
Kerkstraat 107
7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053-4613366Fax: +31(0)847137768

Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-
post Enschede
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-
tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-
men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 
Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-
sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 
voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 
nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-
4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 
apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 
Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-
foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 
de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 
lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 
vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 
welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 
u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-
matie op één gezamenlijke site.

Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be
staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 
Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy
siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer
de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo
wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysi
therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 
het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij 
niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. 
Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de 
bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht 
in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem 
en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in 
het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het ope
nen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de 
stabiliteit van het bekken. Deze spieren werken nauw samen 
met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke func
tie in het dagelijkse bewegen en bij het vóórkomen van rug- 
en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op an
dere manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan ongewild 
verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken 
aandrang om te plassen of ontlasten, veel te vaak naar het 
toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij 
het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, 
baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen 
samenhangen met niet goed functionerende spieren. De  
bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trai
nen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt 
daarbij soms gebruik van speciale apparatuur (EMG-meting 
van de activiteit van de bekkenbodemspier, biologische te
rugkoppeling, remmen van een overactieve blaas,  naboot
sen van spierfunctie, etc.) Ze geeft indien nodig advies over 
ondersteunende hulpmiddelen.Ook voor eenmalig advies bent u welkom. Indien nodig (en 

wenselijk) kan hierbij ook de hulp van de andere disciplines 
ingeroepen worden, zoals manuele therapie, sportfysiothe
rapie en kinderfysiotherapie.Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen 

de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, 
vergoed door uw zorgverzekeraar.Onze praktijk is gevestigd in het Ariënshuis, ZorgPalet,

Redemptoristenpark 1, tel. 053-4618891info@fysiotherapieglanerbrug.nl

Kerkelijk Centrum De Rank (PKN)Schipholtstraat 4131 januari 10.00 uur Ds. M. Schepers v.d. Pol7 februari 10.00 uur Ds. Jacques Helder

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer7 februari 10.00 uur Ds. M. Vlasblom
Rooms Katholieke KerkKerkstraat 14

30 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het gemengd koor
5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie-huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het dameskoorAriëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistievieringen 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel Oost
A - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon-
huis;

- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak-
kapel op een woonhuis;- Helioslaan 16 (20100164): het plaatsen van een carport;

- Lisdoddelaan 15 (20100160): het vergroten van een woon-
huis;

B - Verleende Bouwvergunningen- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 
(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

(verleend 20-01-2010);- Waterkerslaan 8 (20094118): het plaatsen van een dakkapel 
(verleend 21-01-2010);

B2 - Verleende vergunningen en ontheffingen
(ART. 3.6 Wro)
- Jaargetijdenweg blok E, kavel 7 (20093182): het bouwen van 

een kantoor met bedrijfsruimte (verleend 15-01-2010);D - Verleende sloopvergunning- Redemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 
Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan Bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1

Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-
del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 
dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 
de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-
rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0153.20090379-0002. 

De bronbestanden zijn beschikbaar via:www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.20090379-0002.

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-
ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-
werpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de ge-

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 
19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 
bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek
king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 
Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.
U kunt ook schriftelijk reageren en een brief sturen t.a.v. de 
directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 
postbus 173, 7500 AD Enschede. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet 

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 
binnen twee maanden afgehandeld.

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG
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Bij de foto: Herman Boermans (links) en Bertus van der Haar bemanden de afgelopen jaren 

het bureau aan de Gronausestraat. Nu het bureau is gesloten gaan ze met pensioen.

(foto Jenne Smit)  

Nu al meer aanmeldingen voor 

carnavalsoptocht Grenskeerlkes

7
Avanti voor derde keer naar 

Turkije

Milan Ziemerink 
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53 53

GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

Bij de foto: Hans Gosselt, Frans Leloux, Willy Muller, Hennie Kuipers en Thijs Schutter zijn 

maar wat trots dat het doopvont van Bentheimer zandsteen weer terug is in Glanerbrug. 

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

Voor deelname aan de carnavalsoptocht op 7 februari kunt u zich nog steeds aanmel-

den bij: Evert Lammers, James Rossstraat 13  7534 ZZ  Glanerbrug (053-4612327), 

email: eehlammers@home.nl. Henk Groothuis, Dirk Hartogstraat 8, 7534 BX  Glaner-

brug (053-4614542). Jos Broeze, Kerkstraat 93, 7532 AS  Glanerbrug (053-4618610),  

fax: 053-4614096, email: grenskeerlkes@broeze.nl

U kunt aan de optocht meedoen als éénling of duo, kleine of grote groep, met kleine of 

grote wagen en u kunt door mee te doen ervoor zorgen dat de optocht extra groot kan 

worden. Ook kunt u ‘reclame’ in de optocht aanmelden.

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

Loes bij  huisartsen

Vervolg op pagina 3

Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

Administratiekantoor
D.J.J. Blom / C.G. van Veen

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

Wandtegels  afm. 20 x 25 cm 1e keus vanaf  €     9,95/m²
Wandtegels  afm. 25 x 33 cm grijs gevl.glans  €   14,95/m²
Vloertegels antraciet  60 x 60 cm door en door  €   34,95/m²
Vloertegels Rock   30 x 60 door en door  €   19,95/m²

Div. soorten bestrating  20x30 6 cm dik vanaf   €   12,50/m²

Div. soorten behang vanaf  €     4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

Openingstijden:  maandag t/m vrijdag    7.30 uur - 17.30 uur
 zaterdag  8.30 uur - 12.00 uur

Gerridzen Bouwmaterialen BV
Euregioweg 257
www.gerridzennl
tel.nr.: 053 - 4 35 60 54 

Wie wil er tegen een redelijke vergoeding onze 
gesnoeide tuin onderhouden? Graag een tele-
foontje naar Henny Oonk 053-461 13 28.

GRENSPAALTJES
DOUANE

ZOLL

Record aantal meldingen van burenruzies in corona jaar 2020: in 
Enschede 61% meer meldingen ten opzichte van voorgaande jaren

ENSCHEDE/GLANERBRUG - Ruim 20.000 meldingen van 
conflicten tussen buren kwamen vorig jaar binnen bij de 
buurtbemiddelingsorganisaties. Dat blijkt uit de jaarlijkse 
benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Ook 
Enschede had te maken een explosieve groei in meldingen. 

“We zien dat de corona crisis grote impact heeft op de leefbaar-
heid. Vooral in grotere steden waar mensen dichter op elkaar 
wonen, hadden buren meer last van elkaar. Landelijk nam het 
aantal meldingen met bijna 2.500 toe. In Enschede hadden we 
maar liefst 61% meer meldingen dan voor corona. Ondanks dat 
ook het werk van buurtbemiddelingsorganisaties moeilijker 
werd omdat mensen door de coronamaatregelen niet fysiek bij-
een konden komen, zijn de meeste meldingen opgepakt. Wel 
was de doorlooptijd van meldingen soms wat langer omdat 
bemiddelen zonder fysiek contact meer tijd kost”, aldus Jolanda 
Borggreve, coördinator buurtbemiddeling Enschede.

Corona zet woonplezier onder druk
Geluidsoverlast was het grootste probleem. Er kwamen veel 
klachten binnen over bijvoorbeeld te harde muziek, spelende 
kinderen of verbouwingen. Op de tweede plaats staat treiterge-
drag: opzettelijk verkeerd parkeren, hond uitlaten in de tuin van 
je buren. “We hebben meldingen gehad waarbij verteld werd, 
dat ze niet eens wisten dat de buren kinderen of een hond had-
den, maar door het thuiszitten daarachter zijn gekomen. Dit zegt 
alles over de burenrelatie in corona tijd maar ook in niet corona 

tijd. Je hoort en ziet alles wat er altijd al was maar nu opvalt 
omdat je thuis bent. De tolerantie is ver te zoeken en het woon-
plezier neemt in rap tempo af. In corona tijd hebben mensen 
korte lontjes gekregen of zijn de lontjes op, ” zegt Borggreve.

Thuis in eigen huis
Buurtbemiddeling blijkt ook in corona tijd onmisbaar. Het 
bemiddelen bij burenruzies zorgt ervoor dat mensen zich weer 
thuis voelen in hun eigen huis. Als je je ergert aan je buren, pro-
beer dan het gesprek aan te gaan. Op de site www.problemen-
metjeburen.nl staan tips hoe dit te doen. Als dit niet lukt, om wat 
voor reden dan ook, schakel dan op tijd de hulp van buurtbe-
middelaars in. Zij begeleiden de gesprekken waardoor de buren 
er meestal samen wel uitkomen. “Onze buurtbemiddelaars zijn 
getraind om conflictgesprekken te begeleiden en weten als geen 
ander hoe een burenrelatie weer te herstellen zodat iedereen 
weer prettig kan wonen. Onderschat de impact van een buren-
ruzie niet. Thuis is je veilige basis en als dit niet zo voelt, dan 
levert dit klachten op” vertelt Jolanda Borggreve.

Buurtbemiddeling onmisbaar
Dat buurtbemiddeling nodig is, blijkt wel uit het feit dat buurtbe-
middeling dit jaar 25 jaar bestaat. In 1996 gestart in Zwolle en Rot-
terdam en sindsdien is de dekking in Nederland in 85%. “In 
Enschede zijn we in 2014 gestart. Vanaf het eerst moment was de 
vraag groot. Gestart met 5 vrij-
willige buurtbemiddelaars en 
inmiddels uitgegroeid met een 
team van 30 vrijwillige buurt-
bemiddelaars. En dan te besef-
fen dat we nog meer vrijwilli-
gers kunnen gebruiken door de 
grote toestroom van meldin-
gen. Hoe fantastisch om te zien 
dat onze Enschedese buurtbe-
middelaars zich blijvend vrij-
willig inzetten zodat bewoners 
weer prettig naast elkaar kun-
nen wonen”, zegt Borggreve.
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Jos Oostendorp van ingenieur tot pionier in bier
GLANERBRUG - Brouwerij Brouwersnös maakte een nieuw speciaalbier: Tweach Tripel. Vanaf midden juni in een gelimiteerd 
aantal 33 cl. flessen beschikbaar komt. Het is een idee van Jos Oostendorp uit Glanerbrug, oud-directeur van Brouwersnös. 
Oosterdorp vertrok vorig jaar bij de stadbrouwerij die werd opgericht door hem en de Grolschtelgen Frans en Andries de 
Groen. Wij stellen vijf vragen aan deze pionier in bier. 

1. Hoe Glanerbrugs is Jos Oostendorp?
Ik ben geboren in Groenlo, dus van origine een Grollenaar. Na 
mijn studie biomedische werktuigbouwkunde aan de Universi-
teit Twente heb ik een korte tijd aan de UT gewerkt om in 1989 
bij Grolsch in Enschede aan de slag te gaan als werktuigbouw-
kundige/verpakkingskundige.  In 1998 zijn mijn vrouw Carmen 
en ik vanuit Enschede in Glanerbrug komen wonen in de wijk 
Voskamp 3 waar we nog steeds met veel plezier wonen. Onze 
zoon Cas is geboren in 2001. Dus inmiddels zijn we al 23 jaar 
inwoners van Glanerbrug. Daar waar mogelijk kopen we regel-
matig van de lokale Glanerbrugse ondernemers bijvoorbeeld 
ons witgoed, meubelen, brood en noem maar op. Zo dragen we 
ons steentje bij aan de lokale economie. Verder ben ik toen onze 
zoon nog bij Avanti Wilskracht voetbalde een vijftal jaren jeugd-
leider van zijn team geweest. 

2.  Je was tot vorig jaar directeur van Brouwersnös dat je 
samen met Frans en Andries de Groen hebt opgericht. 
Waarom ben je daar vertrokken?

Eind 2004 zijn Frans, Andries en ik begonnen met de voorberei-
dingen om op verzoek van de burgemeester van Groenlo de 
mogelijkheden van een brouwerij in Groenlo te gaan onderzoe-
ken. Brouwerij Grolsch was in 2004 uit Groenlo vertrokken en in 
bierstad Groenlo was grote behoefte aan weer een brouwerij. Na 
een grondige voorbereiding hebben we in oktober 2016 de oude 
directeursvilla van Grolsch, Villa Adriana uit 1906, aangekocht. 
Die stond al enige tijd leeg en had daarvoor dienstgedaan als 
advocatenkantoor. Nadat de bestemmingsplannen rond waren 
konden we eind 2017 beginnen met de bouw van de brouwerij. 
De kantoren achter de villa hebben we afgebroken en in de grote 
tuin hebben we een nieuwe speciaalbier brouwerij gebouwd. De 
officiële opening van brouwerij Brouwersnös was in september 
2018. In de periode voor de opening hebben we een 30-tal bie-
ren ontwikkeld waarvan er momenteel een tiental verkrijgbaar 
zijn. Na de opening was het zaak om te groeien met de brouwerij 
waarvoor ik als directeur verantwoordelijk was. In een kleine 
twee jaar tijd hebben we als team een mooi aantal bieren in de 
markt gezet en vele prijzen gewonnen. Een van deze prijswin-
nende bieren hebben we samen met Jonnie en Thérèse Boer 
ontwikkeld, een bijzonder bier met gin genaamd Kopstoot. Maar 
met mijn ingenieursopleiding ben ik meer een pionier dan een 
directeur. In juli 2020 ben ik vertrokken en de nieuwe directeur 
was al aangesteld en kon naadloos de zaken over nemen. Wel 
ben ik nog een van de eigenaren van de brouwerij, dus ook sterk 

betrokken. Zeker ook omdat het door mijzelf in 2013 gestarte 
biermerk Yellow Moon bij brouwerij Othmar in Ootmarsum, 
vanaf nu in Groenlo zou worden gebrouwen. 
Met mijn vertrek had ik weer tijd en ruimte voor innoveren, pio-
nieren en bezig zijn met nieuwe bierige zaken. 

3.  Je hebt nu een eigen bedrijf: Eastgreen.nl.  
Daarmee werk je aan projecten met opdrachtgevers. 
Waar moet ik dan aan denken?

Het bedrijf Eastgreen.nl heb ik al sinds 2012. Eastgreen hield 
zich in de beginjaren bezig met verpakkings-gerelateerde onder-
werpen voor met name de voedingsmiddelenindustrie, Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld de verpakkingsafval problematiek in 
Nederland. Samen met KPMG heb ik gewerkt aan een pro-
gramma hoe om te gaan met verpakkingsafval en verpakkings-
ontwerpen. Welke materialen zijn het beste, welke ontwerpen 
zijn het meest optimaal. Op dit moment is dat ook weer heel 
actueel. Verder heb ik ook nog projecten gedaan bij Grolsch, 
zoals bijvoorbeeld het ontwerp en de implementatie van een 
nieuwe Grolsch-fles voor de diverse exportlanden. Meerdere 
jaren gaf ik gastcolleges verpakkingsontwikkeling aan de Uni-
versiteit Twente en ben ik nog steeds docent verpakkingsglas 
technologie bij het Nederlands Verpakkingscentrum in Gouda. 

4.  Je laatste project was tevens een primeur.  
Hoezo? Vertel daar eens over.

Met het nieuwe bier Tweach Tripel heb ik de start gemaakt om 
samen met partner bedrijven een nieuw bier in de markt te zet-
ten. Het idee is om water uit de gracht van Groenlo, waaraan 
brouwerij Brouwersnös is gelegen, te zuiveren en te gebruiken 
als brouwwater. Het bedrijf NX Filtration uit Enschede heeft 
samen met Jotem Waterbehandeling een mobiele zuiverings-
unit  ontwikkeld. Deze unit met gepatenteerde techniek wordt 
wereldwijd ingezet om water drinkbaar te maken. Het koppelen 
van bedrijven aan brouwerijen dat is precies wat Tweach doet. 
Een tweede Tweach bier is in de maak. In dit bier zal als smaak-
maker een natuurlijke afvalstof worden toegevoegd. Kortom ook 
hier is samenwerking met een bedrijf dat werkt aan een duur-
zaam gebruik van grondstoffen. En zo zullen er nog vele samen-
werkingen volgen.
De naam Tweach is ontstaan uit de combinatie van TWEnte en 
de ACHterhoek. Het logo verbindt deze twee gebieden. Ik ben 
geboren in de Achterhoek en woon al geruime tijd in Twente. En 
dat is ook wat ik doe met de brouwerijen en bedrijven. Zorgen 

voor verbinding. En bier is een ideaal product om samen op het 
goede leven te proosten. Om mensen op een prettige manier 
met elkaar te verbinden.

5. Waarom denk je dat er toekomst in je aanpak zit?
Speciaal bier wordt steeds meer gedronken. De meest bekende 
soort bier waar nog steeds altijd heel veel kennis bij komt kijken 
om het perfect te brouwen, het bekende pils, verliest langzaam 
een stukje marktaandeel aan speciale bieren. Er is dus nog 
genoeg ruimte voor nieuwe bieren. En de liefhebber wil experi-
menteren met biersmaken. Bijvoorbeeld de app Untappd is daar 
een mooi voorbeeld van. Als gebruiker van deze app wil je zoveel 
mogelijk verschillende bieren proeven. Met Tweach komen we 
elke keer met een uniek bier, dat in principe maar éénmalig 
wordt uitgebracht in kleine series. Elk bier heeft unieke eigen-
schappen. De ingredienten, zoals grachtwater of afvalstoffen, 
maar ook experimenteren we tijdens het brouwen nieuwe mout-
soorten zoals gezoute  gekaramelliseerde mout. En elk etiket 
krijgt een uniek nummer aan de voorzijde. De combinatie van al 
deze vernieuwingen én de beperkte verkrijgbaarheid én de 
doornummering van de projecten Tweach 1, Tweach 2, etc. etc. 
maken dat er altijd een markt blijft voor deze nieuwe bieren. De 
consument blijft nieuwsgierig naar nieuwe smaken! 

Jos Oostendorp, pionier in bier

Grols grachtwater ongezuiverd, grachtwater gezuiverd, het bier  en de fles Tweach Tripel.

Bibliotheek Glanerbrug weer open 
Vanaf 20 mei is ook de vestiging van de bibliotheek Enschede 
in Glanerbrug weer geopend. Uiteraard blijven alle corona 
maatregelen van kracht. Openingstijden: maandag (14.00 – 
17.30 uur) en donderdag (9.30 – 12.30 uur). 

Agenda
Za. 29 mei (15.00 – 16.30 uur): Maak je eigen lopende band  
(6 – 10 jaar – online – gratis
Zo 30 mei (16.00 – 17.30 uur): Kluun bij ‘Sprakel in het 
(boeken)bos’ – Theehuis Sprakel in ’t bos – volwassenen 
(18+) – €7,50
Za 5 juni (13.00 – 16.00 uur): Coder Dojo Enschede Online (7 – 
17 jaar) – programmeren, website bouwen enz. – online – gratis
Zo 6 juni (16.00 – 17.30 uur): Tommy Wierings bij ‘Sprakel in 
‘t (boeken)bos’ – Theehuis Sprakel in ’t bos – volwassenen 
(18+) – €7,50

Meer informatie en kaarten: www.bibliotheekenschede.nl/
agenda
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Fyon
A: Schoolstraat 17 | 7534 CB Enschede  A: Esmarkelaan 170 | 7534 JH Enschede

T: 053-700 00 00 · E: info@fyon.nl · I: www.fyon.nl

Gespecialiseerde zorg op maat 
binnen een dynamische organisatie

in een vertrouwelijke setting. 

Sterk in beweging

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

MAKELAARS Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Grensstreek

Mooienhof 8a 
7512 EB Enschede 
053-8200888 
enschede@prismamakelaars.nl

AANKOOP   |   VERKOOP   |   TAXATIES

VRAAG EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING VAN UW WONING AAN!

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

Door sommige ziektekostenverzekeraars wordt, 
met betrekking tot vergoeding van brillen en brillenglazen, 

een foutieve indruk gewekt.

U bent voor de aanschaf van een bril of contactlenzen 
NIET aangewezen op de door hen genoemde optiekketen.

U declareert de nota van ons bij uw zorgverzekeraar. 
De daarvoor in aanmerking komende vergoedingsbedragen 

worden aan u uitgekeerd. Ook kunnen wij middels een 
elektronisch declaratiesysteem uw aanvraag voor vergoeding 
bij de meeste zorgverzekeraars on-line indienen en dit bedrag 

direct op de nota in mindering brengen.

Dus … u kunt gebruik blijven maken van ons onovertroffen 
vakmanschap, onze fantastische service en … bediening.

Graag tot ziens in onze zaak.

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

Door sommige ziektekostenverzekeraars wordt, 
met betrekking tot vergoeding van brillen en brillenglazen, 

een foutieve indruk gewekt.

U bent voor de aanschaf van een bril of contactlenzen 
NIET aangewezen op de door hen genoemde optiekketen.

U declareert de nota van ons bij uw zorgverzekeraar. 
De daarvoor in aanmerking komende vergoedingsbedragen 

worden aan u uitgekeerd. Ook kunnen wij middels een 
elektronisch declaratiesysteem uw aanvraag voor vergoeding 
bij de meeste zorgverzekeraars on-line indienen en dit bedrag 

direct op de nota in mindering brengen.

Dus … u kunt gebruik blijven maken van ons onovertroffen 
vakmanschap, onze fantastische service en … bediening.

Graag tot ziens in onze zaak.
Wilt u ook

adverteren in 
deze krant?

Bel 
053-461 33 66

Gronausestraat 1263 7534AJ  Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com

VERGETEN SCHOENEN EEN RIJK BEZIT! 
GUN UW SCHOENEN EEN TWEEDE RONDE, WEGGOOIEN IS ZONDE

Gronausestraat 1104a Glanerbrug, tel:053-461 78 58    

 Schoolstraat 36   Glanerbrug

VRAAGPRIJS  
€ 199.000,= k.k.

Binnenkort in de verkoop, 
goed onderhouden woonhuis, 
2-onder 1 kap. 
Bouwjaar 1899. Kavel 204 m2
Woonoppervlak ca. 110 m2.
Badkamer op de begane grond en 
badkamer op de verdieping, 
3 slaapkamers en grote schuur.

Eerste quiz ‘TIEN VEUR’ van HKG best pittig
In Grensstreek 9 stond de eerste quiz ‘TIEN VEUR’ van de Historische Kring Glanerbrug met een 
foto van dat karakteristieke witte huis op de hoek van de Schipholtstraat en de Ouverturestraat. 
Daar hebben in de loop der jaren diverse Glanerbrugse 
huisartsen gewoond en hun praktijk gehad. De vraag 
was welke dokters. Bij de vele inzendingen ontbraken 
vaak een of twee namen. Uiteindelijk was er onder 
inzenders maar één goede oplossing. Die van Christian 
Smit. Hij mailde de namen van dokter Stam, Waarden-
burg, Oldenboom, De Boer en Smit. Vijf huisartsen dus. 
Van harte gefeliciteerd, Christian. Je ontvangt een 
cadeaubon van €10 van de GO. 
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Volop werken aan zonnepark Schukkinkweg
GLANERBRUG – Aan de Schukkinkweg tussen de Aams-
veenweg en Oostweg wordt volop gewerkt aan het realiseren 
van het zonnepark Enschede (zie foto). De Duitse epc-
contractor Greencells heeft van het Duitse Kronos Solar 
opdracht gekregen dit jaar in Nederland vier zonneparken te 
bouwen. Die in Enschede levert straks een vermogen van 
18.000 MWp (1 megawatt = 1 miljoen watt). Daarmee kunnen 
18 duizend huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

Het college van de gemeente Enschede wil meer zonnedaken en 
-parken, geen windmolens. Het college richt de komende jaren 
alle aandacht op het realiseren van zonnedaken en – parken. 
Zeker nu een onderzoek de effecten van windturbines op de 
gezondheid nog zo’n twee jaar in beslag neemt. De ommezwaai 
van het college is volgens wethouder Niels van den Berg ook het 
gevolg van ‘voortschrijdend inzicht’ door de talrijke reacties 
vanuit de stad. In totaal reageerden 337 inwoners en belangen-
groepen op de gemeentelijke Energievisie, waarin nog werd uit-
gegaan van de bouw van enkele grote windmolens. Reacties van 
onder andere de noabers van het Aamsven. Zij reageerden 
omdat het Aamsveen was aangewezen als zoekgebied voor 
windmolens van 230 meter hoog.  

(Foto Jenne Smit)

Nieuws van het actieprogramma #hardgaan053

Spacecast show over taboes en samen online werelden bouwen
ENSCHEDE - Spacecast is een interactieve liveshow die jonge 
talenten en verhalen een podium biedt. Speciaal voor het 
jongerenoffensief #hardgaan053 worden er twee edities voor 
en door jongeren gemaakt en live uitgezonden vanuit de 
Spacebar in Enschede. De eerste uitzending ging over taboes 
en was te zien op donderdagavond 20 mei. Op donderdagavond 
10 juni volgt de tweede editie. Ook online zijn de Go-co-
werelden die jongeren samen bouwen onder leiding van 
Tetem; van een optimale Graffiti & Skate wereld tot een 
Tropical island. Ook deze activiteit wordt in het kader van het 
jongerenoffensief georganiseerd.
 
Over Spacecast
In de Spacecast-uitzending over het onderwerp Taboes sprak 
interviewer Simone Dekker met Julie Faber over genderidenti-
teit. Julie is non-binair en vertelde over het ontdekken, 
opgroeien, de transitie en ook de problemen. Jacco Borg-
greve volgde een opleiding om mensen met suïcidale gedachten 
te helpen. Hij vertelde over het belang van het praten met een 
specialist en gaf tips die helpen bij een downdag. Peyton van 
Kesteren schoof aan namens het platform Never2BeAlone. 
Dit  platform organiseert activiteiten voor jongeren met een-
zame gevoelens. Het platform is gestart vanuit Almelo en gaat 
nu ook in Enschede beginnen en binnen het actieprogramma 
#hardgaan053 een aantal activiteiten organiseren.
In de show is ook ruimte voor creativiteit en gekkigheid. Het duo 
Guss&Puss kwam met een opdracht die je thuis kunt uitvoeren 
en Mowgli de kat kreeg een eigen item. De uitzending werd afge-
sloten met een show van DJ/breakdancer Daparohu.

De uitzending van 20 mei is terug te zien op de facebookpagina 
van Spacecast: 
www.facebook.com/Spacecastshow. Of op YouTube: 
www.youtube.com/channel/UCB2UL129_0MJ_pun9G9IldQ. 
Of via de website www.spacecast.space.
 
Oproep
De Spacecast show op 10 juni gaat over de vraag: welke bijzon-
dere hobby ben jij in coronatijd begonnen, of welk talent van 
jezelf heb jij in die tijd ontdekt? De organisatie zoekt jongeren 
tussen de 16 en 22 jaar die hierover willen vertellen of iets willen 
laten zien. Mailen kan naar annebelbunt@gmail.com.
 
Werelden bouwen Go-co-world
Jongeren die het leuk vinden om digitale werelden te bouwen 
kunnen gratis meedoen met de bouwweken van Tetem. Thuis op 
je eigen computer bouw je samen in twee weken een themawe-
reld in het programma CoSpaces. Door het toevoegen van objec-
ten, animatie en afbeeldingen creëert de groep een eigen wereld. 
Ook audio, 3d objecten en tekeningen zijn toe te voegen. Ieders 
inbreng maakt verschil. De groep ontmoet elkaar vier keer in een 
Zoom-bijeenkomst onder leiding van Tetem-docenten Coen, 
Amel en Danielle.
Op zaterdag 22 mei is de bouw van de optimale Graffiti & Skate 
wereld gestart.
Op 5 juni start het bouwen van het Gaafste Verjaardagsfeest. 
Op 3 juli staat de wereld in het teken van Pure Me, je ware aard. 
En vanaf 17 juli wordt er gebouwd aan Snoepland, Space World 
of Tropical Island. 

Jongeren tussen de 15 en 27 jaar kunnen zich aanmelden 
via receptie@tetem.nl. 
 
Over #hardgaan053
#hardgaan053 is de naam van het actieprogramma voor jonge-
ren in Enschede. Initiatiefnemers Alifa, Concordia en Sportaal 
zijn het offensief gestart om met jongeren voorbij corona te kij-
ken en om de fun op een verantwoorde manier voor hen terug te 
brengen. Tot en met eind juli is er een uitgebreid activiteitenpro-
gramma met gratis sport- en culturele activiteiten, een zomer-
kamp, een weekend chillcafé en activiteiten op scholen. Jonge-
ren kunnen zelf ook ideeën aandragen.
Alle activiteiten zijn gratis voor jongeren in Enschede. 
Het programma is te vinden op www.hardgaan053.nl.

Herinrichting Gronausestraat nog steeds op schema
GLANERBRUG – De herinrichting van de 
Gronausestraat ligt nog steeds op schema. 
Ondanks het regenachtige weer van de 
afgelopen week. Deze week is begonnen 
met de reconstructie van het kruispunt met 
de Kerkstraat en Tolstraat. Die werkzaam-
heden staan gepland tot 4 juni.

Omgevingsmanager Wim de Lang van Dus-
seldorp is opgevallen dat de meeste automo-
bilisten al netjes parkeren in de nieuwe par-
keervakken. Ook over het gedrag van de fiet - 
sers is hij optimistisch: “Over drie maanden 
fietst iedereen op de straat”. 

De rijbaan wordt nagenoeg 
machinaal aangelegd, de aanleg van de 

parkeerplaatsen is nog handwerk 

(foto’s Jenne Smit)
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Emmen (3x)

Enschede (7x)
Enter
Geleen
Glanerbrug
Goor

Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen
Hengelo (2x)
Hoogeveen

Klazienaveen
Losser
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg
Tubbergen
Ulft

Venlo
Winschoten
Winterswijk (3x)

Almelo (3x)
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
17 mei t/m 31 mei 2021. 

@medikamentediegrenze

Face spf50+ 50ml, spf30 of 
aftersun 150ml
Per stuk € 0,59

Hoestsiroop hedera helix 200mlWoman venus smooth mesjes 4st

Blue menthol box 40gr
Per stuk € 0,29

Appel perzik 200ml
Per stuk € 0,19

Pasta basta fresa zure matjes 2kg

Body wash anti bacterial 
almond blossom 250ml

Sencebeauty
Condooms flavour 3st 
Per pakje € 0,29

Lucovitaal

Guhl Sensodyne

Calvin Klein

Inna SuncareContempo

Appelsientje

Handcrème mature skin of 
normal skin 75ml
Per stuk € 0,59

Goudappeltje 100% puur sap 
troebel 200ml
Per stuk € 0,19

CBD olie sinas/mint 5% 10ml
Per stuk € 12,99

Prospan* 

Conditioner zijdeglans, vochtherstel, 
lang & glad of pluiscontrole & veerkracht 
200ml

Tandpasta extra fresh 2x75ml

Be unisex edt 200ml 

Gillette

Vicks

Dubbel Frisss Haribo

Werkzame stof:
Hedera helix (klimop) 
droogextract, ethanol 
30% g/g

Te gebruiken bij:
Vastzittende hoest 
en kriebelhoest

Johnsons

Mondkapjes
Blauw 3-laags 50st per pakje

Wit 3-laags 50st per pakje

Zwart 3-laags 50st per pakje

Bij aankoop van  
50 mondkapjes
500ml handgel

* zolang de voorraad strekt

Gratis*

€ 2,99

€ 2,99

€ 1,99

-83%

-54%

-78%

-50%

elders   € 12,99

elders   € 73,11

elders   € 5,99elders   € 17,92          

24 voor
€ 2,99*

€ 5,99

€ 15,99

€ 2,99

10ml

-78%

elders   € 8,99       
€ 1,99

200ml

-44%

elders   € 5,31
€ 2,99

€ 1,99

2x75ml

200ml 40gr

50/150ml3st

4st

200ml 2kg

-79%

elders   € 3,31
€ 0,69

250ml

200ml

75ml

*Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzigingen op de verpakking.

-93% -93%

-84%

-66%

elders   € 13,50 elders   € 14,50

elders   € 6,12

elders   € 2,98

10 pakjes
€ 1,00

2 voor
€ 1,00

2 voor
€ 19,99

200ml

4 voor
€ 1,00

2 voor
€ 1,00

*Exclusief statiegeld
*Exclusief statiegeld

-92%

elders   € 32,48

1 krat à 24st
€ 2,99*

Elk tweede 
krat gratis!

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


