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Verrassing voor leerlingen obs 
Glanerbrug Noord en Zuid: 
met SpaceBuzz de lucht in

Buurtbemiddeling  
lost al 25 jaar succesvol
burenruzies op

Ons Clubje eerste winnaar
Avatarz Jeugdtoernooi

GLANERBRUG – Drie jaar geleden vond Roy Welberg in 
Glanerbrug een geschikt pand voor zijn Roy.Gents&More. In 
die jaren bouwde hij een sterke klantenkring op met vooral 
klanten uit Glanerbrug, Enschede en Losser. Omdat volgens 
Roy corona de markt heeft veranderd heeft hij ervoor 
gekozen minder voor chique en meer voor comfort, casual te 
gaan. Maar de grootst switch is dat er aan de Gronausestraat 
1243 behalve heren- nu ook damesmode in de winkel hangt. 
Roy heeft gezelschap gekregen van zijn vrouw Birgith. 
Samen runnen ze Bir by Roy.

Birgith heeft zich altijd al met 
mode beziggehouden. Niet zo 
vreemd dus dat ze de mode
vakschool in Enschede als 
beroepsopleiding koos. “Wel 
kwam ik erachter dat ik meer 
feeling heb met de commer
ciële dan de creatieve kant 
van de opleiding,” vertelt Bir
gith. “Vanaf 1990 heb ik 
diverse modezaken in de 
regio gewerkt, voornamelijk 
in het midden en hoog seg
ment. Vijf jaar geleden ben ik 
als zelfstandig ondernemer in 
Glanerbrug neergestreken. 

De laatste anderhalf jaar heb 

ik een korte timeout geno
men en me kunnen voorbe
reiden om samen met Roy 
deze nieuwe uitdaging aan te 
gaan en Bir by Roy op de kaart 
te zetten.” 

Geen horeca, wel 
herenmode
Roy heeft na de middelbare 
school de horecaopleiding op 
het ROC in Almelo gevolgd. 
“Ik ontdekte door mijn werk 
in de horeca dat ik het leuk 
vind met mensen te werken. 
Niet in de zorg bijvoorbeeld, 
maar meer op het commerci
ele vlak. Toen de horeca me 

tegen begon te staan, vooral 
door de late en onregelma
tige werktijden, besloot ik in 
2003 bij Piet Zomers in de 
Zuid molen te solliciteren. In 
de herenmode dus. Daar 
heb ik me als verkoper ont
wikkeld en de eerste klap
pen van de zweep geleerd. 
Na zo’n elf jaar als verkoper 
actief te zijn geweest ga je de 
uitdaging missen, kon ik 
mijn commerciële creativi
teit niet meer kwijt.  Dan 
kom je tot de conclusie dat 
je op eigen benen wilt staan, 
een eigen klantenkring op 
wilt bouwen. Het vrijgeko
men pand van Shoeby in 
Glanerbrug voldeed hele
maal aan mijn wens om als 
zelfstandig ondernemer in 
herenmode aan de slag te 
gaan. Dat is nu alweer drie 
jaar geleden.” 

Vervolg op pagina 5

Roy.Gents&More nu Bir by Roy

Birgith en Roy Welberg gaan nieuwe uitdaging aan met Bir by Roy  (foto Mireille Droste Photography)

Gratis bloemschikken in de Dorps
kamer Glanerbrug! Kom je ook?
GLANERBRUG - De herfst staat voor de deur! En laat dat nou 
hét mooiste seizoen zijn om te bloemschikken. Het wordt tijd 
om het binnen weer gezellig en warm te maken. Om 
beginnende bloemschikkers hier een handje bij te helpen, 
verzorgt de Dorpskamer Glanerbrug op dinsdag 5 oktober 
een gratis workshop bloemschikken door Lidy en Clari. Die 
twee dames weten precies hoe je een mooie krans van 
eikenblad kunt maken.

De workshop wordt gehouden 
aan de Schipholtstraat 48B in 
Glanerbrug. Tijd: 9.30 – 11.30 
uur. Voor een kop koffie en wat 
lekkers wordt gezorgd. 
Natuurlijk is iedereen van 
harte welkom. Aanmelden 
kan via: clariagten@hotmail.
com of via Kicha, medewerker 
van de Dorpskamer: 06 51 42 
92 89. 
Week van de ontmoeting 
Toevallig staat Enschede van 
30 september tot en met 7 
oktober helemaal in het teken 
van elkaar ontmoeten, in het 
kader van de week van de ont
moeting. Een thema dat prima 
past binnen de Dorpskamer 

Glanerbrug  een laagdrempe
lige plek waar voor iedereen 
de deur openstaat. Wekelijks 
worden er leuke activiteiten 
en inloopmomenten gehou
den waarbij dorpelingen 
elkaar kunnen leren kennen. 
Zo is er iedere dinsdag en don
derdag tussen 9.00 – 12.00 uur 
ruimte voor een lekkere kop 
koffie, een gesprek of een spel
letje. 

Benieuwd naar alle overige 
activiteiten in de dorpskamer? 
Houd dan onze Facebookpa
gina in de gaten: www.face
book.com/dorpskamergla
nerbrug. 

GLANERBRUG  Muziek
vereniging Wilhelmina biedt 
de inwoners van Glanerbrug 
op zaterdagmiddag 25 sep
tember wederom een open
luchtconcert op het Hel
dersplein aan. Het concert 
begint om 15.00 uur. Wel 
moet het weer wel meewer
ken, ijs en weder dienende 
dus. Nu het lijkt dat de coro
naregels zijn versoepeld wil 
Wilhelmina er in ieder geval 
een muzikaal feestje van 
maken.  

Aan dit concert wordt mede
werking verleend door alle 
onderdelen van de vereni
ging. 
Het Aspirant Jeugdorkest 
o.l.v. Nienke Langkamp, de 
KIWI’s, het kinderkoor van 
Wilhelmina o.l.v. Renée Bis
schop, het Jeugd en oplei
dingsorkest o.l.v. Nikki 
Kleijsen en uiteraard het 

grootorkest van Wilhelmina 
o.l.v. Fried Dobbelstein. Het 
repertoire bestaat uit een 
uitgebreid gevarieerd en 

luchtig programma. Om op 
uw gemak te kunnen genie
ten van dit concert wordt 
geadviseerd om uw eigen 

stoeltje mee te nemen. Wij 
hopen u in groten getale te 
mogen begroeten.

Openluchtconcert Wilhelmina wordt muzikaal feestje
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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 7 oktober 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. 

Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088555 11 88.
 
Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Fysiotherapie Fyon  0537000000
Podotherapie Wender – 0850513819
Thuiszorg Livio – 09009200
Mediant buitenpoli
Prikpost Medlon – 0884633566
Logopedie  Logopediedirect  0654327726

Mondzorg en tandartsen
Dental Art  0538881974 
De Boer  0534619018 
De Wals  0534615808 
Löwik  0534615062
Rabenstein  0534612280 

Tandarts buiten spreekuren
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de 
Tandarts Post Twente. Telefoon: 0537920040. 

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk  ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
 Schoolstraat 17, Glanerbrug
 Esmarkelaan 170, Enschede
Email: info@ashanty.nl
Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 0535383342, ook tijdens weekeinden.
Bij geen gehoor via het ziekenhuis op laten roepen: 0534873565. 
 
Naviva Kraamzorg 
Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. Telefoonnum
mer: 08877 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar.
 
Maartje Kraamzorg  
Lutterstraat 4,  7581 BV Losser. 
www.maartje.nl / 0880005215. 
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: 0534314664. 

Mensen uit Losser kunnen buiten de openingstijden van de apo
theken in Losser voor spoedrecepten tot 23.00 uur terecht bij 
apotheek Oldenzaal aan de Prins Bernardstraat 4 in Oldenzaal. 
Telefoon: 0541516515.Daarna bij de dienstdoende apotheken in 
Enschede of Hengelo. 

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. Telefoon: 0534618738.
 
Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. Telefoon: 0537000000.
 
Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 0534618891.
 

Podotherapie Podofit 
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 0532030055 

Huisartsen
Huisartsenpraktijk Jacob Roggeveenstraat 51
Van der Bij  0534611434 
Van Brenk  0534617904 
Voss  0534611200 

Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Geenen/Lesterhuis  0534612076 
Sanders  0534611300 
 
Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente 
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoor
uren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de 
Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer: SHT, 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

VitaalCenter Smulders 
FysiotherapiePodologieSteunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 0620626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres:  Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

Logopedie
Ria van BurenZeelte, logopedist
Logopediepraktijk Glanerbrug
Avondroodvlinder 25
7534LK Enschede
Telefoon: 0534613646
rvanburenlogopedie@hccnet.nl
 

Maatschappelijk
Inloop voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere maandagmiddag van 
14.00  17.00 uur en iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 
12.00 uur. 
Adres: Schipholtstraat 48B (voormalige veegpost)

Aanwezig op de inloop zijn: 
Wijkcoaches van de Wijkteams Enschede (sluiten zowel maan
dag als woensdag aan tijdens de inlooptijden). Het Wijkteam is 
ook per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@twentsealli-
antie.nl

Buurtbemiddeling (voorlopig op de eerste maandag van de 
maand, na de zomervakantie op de eerste woensdag van de 
maand)
Medewerker van de Twentse Alliantie (sluit aan zowel maan
dag als woensdag tijdens de inlooptijden)
Domijn (voorlopig niet fysiek, wel telefonisch consult mogelijk)
Wijkagent (woensdagen tussen 10.3011.30 uur)
Dorpsraad (nadere afspraken worden nog gemaakt)
Budget Advies Teams (woensdagen tussen 09.30 en 12.00 uur)
Handhaving (niet fysiek, wel telefonisch consult mogelijk)
Intact herstel en zelfhulp (Tactus) oneven weken van 10.30 – 
12.00 uur
M-pact en Power
Liberein 

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 26 september 10.30 uurOecumenische dienst in het 
Syrisc orthodoxe klooster St. Ephrem in Glane

Zondag 3 oktober 10.00 uur  ds. Scheer

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Zondag  26 september  10.30 uur: Oecumenische dienst in het 
Syrisch Orthodoxe klooster St. Ephrem in Glane

Vrijdag 1 oktober 10.00 uur: Viering met parochievicaris Willy 
Rekveld
Donderdag 7 oktober 19.00 uur: Viering met parochievicaris 
Willy Rekveld mmv herenkoor (naamdag)

Bel (053) 431 23 89                                            

Uitvaarthuis Glanerbrug   
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Herman Herman 
 Achterhuis Achterhuis

www.indienstvanhetleven.nl
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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.

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 
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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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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.

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer7 februari 10.00 uur Ds. M. Vlasblom
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Ariëns Zorgpalet
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F1 Ons Clubje 
kampioen!

7
Buitenspeeldag
buurtvereniging Bultsbeek

3Bewoners zeer tevreden over woningen 
Gerrit de Veerstraat

3

Juf Hannie neemt na 47 jaar afscheid
Openbare vergadering Dorpsraad Glanerbrug uitgesteld

GlanerbruG - De Dorps-raad Glanerbrug heeft beslo-ten om de openbare verga-dering van donderdag 24 juni geen doorgang te laten vin-den. Gezien het belang van de onderwerpen en actiepunten op de agenda en mede gelet op de grote aantal afzeggingen wordt de vergadering verzet naar een andere datum. bo-vendien speelt het nederlands elftal ‘s avonds zijn derde pou-lewedstrijd tegen Kameroen.

Prijsvraag krijgt vervolg
GlanerbruG - Meer dan 50 inzendingen zijn er binnen ge-komen op de prijsvraag die de Grensstreek had uitgeschre-ven. De lezers werd gevraagd in plaats van gem. enschede een ‘nieuw’ onderschrift te bedenken onder Glaner-bruG. De vierkoppige jury die bestaat uit CDa-gemeen-teraadslid Patrick Welman, voorzitter Henk van Oene van de Glanerbrugse onder-nemers (GO), dorpsraadslid bart Klatt en voorzitter Willie Meester van de Historische Kring Glanerbrug waren het er snel over eens dat er geen pakkend onderschrift bij zat. De juryleden zijn unaniem van mening dat in het onder-schrift de historie, het dorpse karakter en toekomst van Gla-nerbrug verwoord moet wor-den. Glanerbruggers worden dan ook uitgedaagd alsnog een onderschrift in te zenden. De sluitingtermijn is verlengd tot donderdag 1 juli. 

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (053) 461 53 53

Evaluatie
herinrichting
Gronausestraat

GlanerbruG - eigena-ren, ondernemers, dorps-raadsleden, bewoners, leden van de raadscom-missie Oost en andere belangstellende worden door de afdeling Stadsbe-heer Oost uitgenodigd voor een evaluatie van de Gro-nauserstraat. De evaluatie vindt plaats op donderdag 8 juli in café  nationaal aan het Heldersplein. aanvang: 19.00 uur.

‘In juni 2009 is de herin-richting van de Gronause-straat afgerond. Samen met u hebben we uitgebreid na-gedacht over hoe het resul-

GlanerbruG - als kind heeft Hannie Schurink nooit op de kleuterschool gezeten. Voor Hannie een extra drijfveer om later kleuterleidster te worden. Op vrijdag 2 juli neemt ze na 47 jaar afscheid van haar geliefde vak.

‘Ik was als kleuter stinkend jaloers op mijn neefje bert. Hij kwam iedere dag met leuke werkjes en liedjes thuis. Hij wel naar de kleuterschool en ik niet. Ik dacht dat wil ik 

ook, maar dat ging niet door. Mijn ouders vonden de af-stand van de Schukkinkweg naar Dolphia te groot om iedere dag te fietsen. Vooral ‘s winters onverantwoorde-lijk. Gelukkig kwam ik op de Woolderikshoekschool in de eerste klas bij juffrouw Te boekhorst. Omdat de afstand naar huis te groot was, bleef ik tussen de middag over. Ik mocht juf dan helpen. Dat gaf me al een beetje een juf-gevoel. en dat is in de loop der jaren alleen maar sterker 

geworden. Ik heb vanaf dat moment altijd gezegd dat ik juffrouw wilde worden.’na de lagere school en de ulo was haar keuze voor de kweekschool voor kleuter-leidsters dan ook logisch. ‘nade opleiding aan de kleuter-kweek heb ik later wel appli-catiecursussen gevolgd om in de midden- en bovenbouw te kunnen werken, maar mijn voorkeur ging toch steeds uit naar het jongste kind. On-danks het feit dat die andere leeftijden ook hun charmes 

hebben.’ Kort nadat Hannie in juni 1963 bericht had ge-had dat ze was geslaagd kreeg ze al haar eerste telefoontje. uit drie scholen koos ze voor Wolkewietje op boswinkel waar ze ruim 10 jaar heeft gewerkt. na de geboorte van haar eerste zoon erikjan wil-de ze eigenlijk stoppen. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Ze stond na zes we-ken alweer voor de klas. 

Glanerbrug
Tot 1981 bleef ze op ver-schillende kleuterscholen in enschede werken. In 1981 solliciteerde ze met succes op een vacature op de Zon-nebloem aan de Jacob rog-geveenstraat. ‘Hoewel ik met veel plezier in enschede heb gewerkt was ik bijzonder in mijn nopjes met m’n nieuwe baan. De Glanerbruggers lig-gen me na aan het hart. Ze zijn vaak recht door zee. alsleerkracht sta je dicht bij de ouders. Doordat ik al 57 jaar lid van WIK ben en 20 jaar in het bestuur heb gezeten heb je natuurlik veel bekenden in Glanerbrug. Soms is het lastig om de mensen goed te ken-nen, maar ik heb het nooit als een probleem gezien.

Hannie is van mening dat ze het ook zo lang heeft volge-houden omdat ze altijd het geluk heeft gehad met fijne collega’s te werken. en de steun van de achterban na-tuurlijk, laat ze nadrukkelijk weten. Maar 65 is een mooie leeftijd om te stoppen. ‘Hoe-wel ik het werk eigenlijk nog steeds leuk vind, kijk ik nu ook wel uit naar mijn pen-sioen. Dan kan ik meer tijd gaan besteden aan tuinieren en schilderen. en natuurlijk lekker op vakantie met echt-genoot Hans.’

Afscheid juf 
Hannie

Op vrijdag 2 juli nemen kinderen, ouders en leer-krachten afscheid van juf Hannie. ‘s Morgens is er een feestelijke programma aan de vestiging Ouvertu-restraat van de obs Glaner-brug Zuid. ‘s Middags is er, ook aan de Ouverturestraat, van 17.30 tot 19.30 uur een afscheidsreceptie voor oud-leerlingen, ouders, (oud-) collega’s en andere belang-stellenden.  

Juf Hannie leest voor aan haar laatste groep 

(foto Anton Gras)

Overlast Duitse hangjongeren op Bultserve
GlanerbruG - Duitse hang-jongeren zorgen de laatste maanden voor de nodige over-last op sportpark Het bultserve aan de Kerkstraat in Glaner-brug. behalve dat ze dagelijks een enorme troep achterlaten zijn enkele jonge boompjes afgebroken en belandde de banken en tafel van één van de picknicktafels in de vijver. Theo noordman van de Dorpsraad Glanerbrug heeft er geen enke-le moeite mee dat deze Duitse jongeren op het onlangs opge-knapte sportpark rondhangen. ‘Maar laten ze hun troep zelf opruimen en de boompjes en picknicktafel met rust laten. Zo’n tafel kost al gauw 1400 euro.’ Volgens noordman komen de jongeren zowel overdag als ‘s avonds op ver-schillende manieren naar het bultserve. ‘Sommige komen 

na een bezoekje aan de coffee-shop naar het bultserve. ande-ren rechtstreeks via het spoor tussen Gronau en enschede en het nieuw aangelegde pad tus-sen het redemptoristenpark en het bultserve. Maar ze heb-ben ook stapstenen in de Gla-nerbeek gelegd. Die gebruiken 

ze om bij onraad direct en rechtstreeks naar Duitsland te kunnen ontvluchten.’ binnenkort wordt het laatste deel achter op het sportpark opgeknapt. ‘Dan heeft Gla-nerbrug met het redempto-ristenpark en het bultserve een prachtig park. Het is toch 

zonde dat dit direct al weer wordt afgebroken en vernield door deze jongeren,’ meent noordman. ‘Ik hoop dat de enschedese politie wat vaker een kijkje komt nemen. Maar we zullen ook aan de politie in Gronau vragen vaker bij ons te komen surveilleren.’

Afgelopen zaterdag trof Theo Noordman een van de picknicktafels aan in de vijver 

op sportpark Het Bultserve 

(foto Jenne Smit)
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lachen
Vroeger was er geen televisie. Zo’n zeventig jaar geleden ston
den we voor de etalage van Schurink, om te kijken naar de eer
ste experimentele televisie. We waren erg onder de indruk.
Wat is er allemaal mogelijk!

Tot in de jaren zestig waren de toneelvoorstellingen die de 
toneelclubs in Glanerbrug verzorgden, veel bezocht. Zelf was 
ik al vroeg lid van de “Ghesellen van de Brug”. Mijn vader 
speelde voor de oorlog ook toneel. Van de katholieke kerk 
mochten er geen gemengde toneelclubs zijn. Ik heb nog een 
foto van hem in vrouwenkleren… Onvoorstelbaar in onze tijd.
Hij vertelde dat ze een keer bij een voorstelling waar een van de 
spelers op het toneel een borreltje moest drinken, een grap 
hadden uitgehaald. In de borrelfles met water, hadden ze met 
veel schudden ongeveer een kopje zout opgelost. De speler op 
toneel schonk nietsvermoedend zijn borreltje in en sloeg het in 
een keer achterover. Toen: hij spuugde met een afgrijselijke 
kreet de borrel uit. Grote hilariteit in de zaal.

Wij hadden, ook door dit soort ervaringen,  bij onze club veel 

plezier bij de wekelijkse repetities in 
de Vereniging naast de kerk in de 
Kerkstraat.

Bij zaal Muller in de Veldstraat hadden we eind jaren vijftig een 
voorstelling. Vierhonderd mensen in de zaal. Samen met Siny 
Peters, de latere vrouw van Hennie Muller, de zaaleigenaar, 
speelde  ik een verliefd stelletje. We stonden vooraan op het 
toneel, achter de souffleursbak waarin onze regisseur Jannes 
Boek zat. We waren een beetje aan het kussen en wachtten op 
de komst van de speler die onze romance moest verstoren. 
Siny  en ik hoorden hem aan de verkeerde kant van het toneel, 
gebonk achter de coulissen, de deur ging open en daar vloog 
een pet tussen ons en de souffleursbak door, direct languit 
gevolgd door de speler, die tussen ons en Jannes landde. Jan
nes had een zakdoek in zijn mond van het lachen en het 
publiek brulde het uit!
Dacht dat het erbij hoorde.

Henk van der Vegt

Cursus ‘Start met bridge’ in 
Glanerbrug
GLANERBRG  Bridge is een boeiend en uitdagend kaartspel dat 
je samen met een partner speelt. Bij het bridgespel staat plezier 
en samenwerken centraal. Vaak wordt het spel gespeeld op een 
club, maar het kan uiteraard ook thuis met vrienden. Het bridge
spel kent letterlijk geen grenzen. Dat wil zeggen, dat het over de 
gehele wereld op dezelfde wijze wordt gespeeld. Ook online kun 
je het spelen, tegen wie dan ook. Een andere prettige bijkomstig
heid is, dat het bridgespel je mentaal fit houdt. 

Bridge is niet moeilijk, als het maar goed wordt uitgelegd. Om 
die reden gaan bridgedocente Marianne Kerkhof en Johan Holt
land op maandagavond 18 oktober van 19.30  21.45 uur starten 
met een (wekelijkse) bridgecursus van 12 lessen. Er zal worden 
gedoceerd volgens de richtlijnen van de Nederlandse Bridge 
Bond. 
Deze cursus wordt gegeven in het instructielokaal van ‘t Noaber
huus, Schipholtstraat 45 te Glanerbrug (sporthal).  
Nadat je deze cursus hebt doorlopen ken je de basisprincipes 
van het spel. De kosten voor deze cursus, inclusief cursus
materiaal, bedragen € 80 p.p.

Aanmeldingen graag via mail johan@holtland.com, evt. 
0651145709. 

Startsein voor vernieuwbouw Innova

Bas Bijman, Jeroen Diepemaat en Jonne Distel gaven het startsein 
voor de vernieuwbouw van het voormalige servicecentrum Oost 
(foto Jenne Smit) 

ENSCHEDE – Op donderdag 9 september werd het startsein 
gegeven voor de vernieuwbouw van het voormalige 
servicecentrum Oost aan de Gronausestraat. Na speeches 
door directeur Ron Löbker van Innova en wethouder Jeroen 
Diepemaat van de gemeente Enschede werd het daad-
werkelijke startsein gegeven door leerling Bas Bijman, 
vestigingsleider Jonne Distel van Innova en wethouder 
Diepemaat.  Zij planten onder het toeziend oog van de 
betrokken instanties en bedrijven (Het Stedelijk Lyceum, 
Aannemersbedrijf Haafkes, Moekotte/E en W installaties en 
bct architecten, ingenieurs en adviseurs) samen een boom 
als symbool voor de groei die iedere leerlingen in deze 

Verrassing voor leerlingen obs Glanerbrug Noord en Zuid: 
met SpaceBuzz de lucht in
GLANERBRUG – De leerlingen van de obs Glanerbrug Noord 
moesten zich wel even in de ogen wrijven toen de SpaceBuzz 
vorige week voor hun school aan de Bultsweg ‘landde’. Ja, de 
leerlingen van de groepen 7 en 8 van de obs Glanerbrug 
Noord en Zuid hadden vorig week training gehad en waren 
geslaagd als astronaut. Maar echt mee mogen in de SpaceBuzz 
was een daverende verrassing. Ze mochten met astronaut 
André Kuipers op missie in de ruimte. Met een virtual reality 
bril op konden ze beleven wat hij tijdens zijn ruimtereis ook 
heeft meegemaakt.

Mila Leusink (10) en Dean de Vries (9) uit groep 7 staan met de 
neus vooraan wanneer ze de eerste instructies krijgen voordat ze 
de Spacebuzz mogen betreden. Superspannend, vinden ze het. 
En nieuwsgierig naar wat er zal gaan gebeuren. Enthousiast ver
tellen ze na het filmpje over de beelden die André Kuipers heeft 
gemaakt. “Je ziet jezelf om de aarde zweven. Hoe de aarde in 
storm en bliksem terechtkomt. En heel mooi: het noorder en 
zuiderlicht. Hij heeft groot gelijk: wij moeten zuinig zijn op onze 
aarde.” 

Da Vinci-onderwijs
“Op de obs Glanerbrug Noord en Zuid slaan we met de methode 
Da Vinci een nieuwe weg in. Verwondering, onderzoekend 
leren, samen werken, bewegen en ontdekken zijn kenmerkend 
voor deze manier van onderwijs,” aldus directeur Rianne Buist. 
“De Spacebuzz is een mooie start waarin we dat kunnen laten 
zien. Want, wat heb je nodig om astronaut te kunnen zijn? Heb jij 
wel eens op de kop hangend aan het klimrek geprobeerd te eten? 

Wat moet je allemaal kunnen om een ruimtereis te kunnen 
maken? Hoe ziet zo’n Spaceshuttle eruit?”

“Door middel van excursies en gastlessen maken we ons onder
wijs aantrekkelijker,” vervolgt Buist. “Geen aardrijkskunde leren 
in een werkboek, maar met elkaar op onderzoek uit. Alle wereld
oriënterende vakken die samen komen in één thema. Buiten, op 
internet en samen met de bedrijven in de omgeving.Niet meer 
stilzitten op je stoel, maar er op uit! Samen! Leren met hoofd, 
hart en handen. Hoe gaaf is dat?!” 

De nieuwsgierigheid van Dean is ieder geval gewekt. “Ik wil wel 
meer van de planeten te weten komen.” Mila hoeft geen astro
naut te worden, vindt ze ”Ik ga later liever net als mijn moeder in 
de zorg werken met gehandicapte mensen.” 

Wekelijkse bingoavonden bij Vrieler 
weer gestart
ENSCHEDE – Nu de coronaregels zijn versoepeld zijn de weke
lijkse bingoavonden bij Partycenter Vrieler aan de Brinkstraat 
301 in Enschede ook weer gestart. Elke woensdag en zondag
avond staat deze bingoavond weer op het programma. De bal
letjes rollen vanaf 19.30 uur, de zaal is geopend vanaf 17.30 uur. 
Voor toegang is wel een geldig vaccinatiebewijs verplicht.

Om de herstart te vieren worden alle deelnemers vanaf zondag 
26 september getrakteerd op een warme snack en een gratis 
extra lange strip voor de hoofdprijs. Vanaf oktober wordt de gra
tis snack met extra hoofdprijsstrip een terugkerend gebaar tijden 
de laatste twee bingoavonden van elke maand. 

nieuwe huisvesting voor deze school mag doormaken. 

Het gebouw zal de komende maanden zo worden ingericht dat 
het past bij het voor Enschede unieke onderwijsconcept van 
Innova. In het gebouw wordt ingericht met meerdere functio
nele leerpleinen waar verschillende werkvormen mogelijk zijn. 
Leerlingen kunnen hier zelfstandig werken, samenwerken en 
presenteren, zoals dit past bij het onderwijsconcept van Innova. 
Daarnaast komen er transparante lesruimten in het gebouw 
waar vakdocenten instructielessen gaan geven. Ook krijgt de 
school een kantine, praktijklokalen, een (school)bibliotheek en 
collegezalen, een moderne gymzaal en komen er veel buiten
sport mogelijkheden.

Innova is de enige school in Enschede voor gepersonaliseerd 
onderwijs. Het toekomstige onderkomen aan de Gronausestraat 
vervangt op termijn het oude schoolgebouw aan de Hofstede
weg waar de school uit haar jasje groeide. 
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op vloeren

20%
korting

Vraag naar de voorwaarden. 

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

Actie geldt van 27 September t/m 9 Oktober 2021

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!

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

Waterstopspray
Maakt al uw schoenen en kleding water en vuil afstotend.
Voor Leder, Textiel, Suede, Nubuck en alle tex materialen.

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
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‘ Bij de keuze van onze 
merken onderscheiden 
we ons van andere winkels’ 

Bir by Roy heeft een ruime keuze in dames en herenmode in 
het midden en hoge segment. “De merken die we voor 
dames in de winkel hebben sluiten prima aan bij die van de 
heren. Bij de keuze van de merken willen we ons onderschei
den van andere winkels. We zijn daarbij uitgegaan van onze 
eigen ervaring en creativiteit. In de mix van onze merken 
onderscheiden we ons van de rest.”

De merken voor dames en heren zijn Scotch&Soda, Drykorn, 
Denham, Replay, Goosecraft, Butcher of Blue en Mason’s.

Merken speciaal voor de dames zijn: Dante 6. American Vin
tage, Set, Lollys Laundry, In Wear, Kate Moss by Nikkie, 
Second Female, NAKD, Bruuns Bazaar en Gestuz.

(foto Mireille Droste)

Voor de heren zijn onze merken: Tommy Hilfiger, Gant, Aero
nautica Militaire, Profuomo, Dstrezzed, John Miller en Natio
nal Geographic. 

 (foto Mireille Droste)

Bir by Roy
Gronausestraat 1243
Telefoon: 0534787409
Email: info@birbyroy.nl
Website: birbyroy.nl

Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
In de maanden september, oktober, november en december 
ook iedere laatste zondag van de maand.

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar buren
ruzies succesvol op
ENSCHEDE/GLANERBRUG - De maand september staat in 
het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. 
Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 
180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemidde-
lingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 
10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun 
probleem. “We weten dat burenruzies veel invloed hebben op 
de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je 
buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms 
verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt 
het je werk. 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland 
zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun 
conflict. Deze gratis dienstverlening in gemeenten zorgt er al 
25 jaar voor dat buurtbewoners weer on speaking terms 
komen,” vertelt Jolanda Borggreve van buurtbemiddeling in 
Enschede, sinds 2014 actief in de gemeente Enschede. 

Al 25 jaar succesvol
In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en Zwolle als eerste 
met buurtbemiddeling om wijkproblemen aan te pakken. 
Jolanda Borggreve: “Buurtbemiddeling ontwikkelde zich in de 
daaropvolgende 25 jaar tot een succesvol middel om inwoners 
weer prettig te laten wonen. Op basis van benchmarkgegevens 
schatten we dat er in die periode meer dan 180.000 meldingen 
werden gedaan van burenoverlast. Buurtbemiddeling breidde 
zich afgelopen jaren als een olievlek uit over Nederland. Intus
sen bieden meer dan 300 gemeenten hun inwoners buurtbe
middeling aan.” 

Buurtbemiddeling is onmisbaar
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en lande
lijke kengetallen.

Buurtbemiddeling…  
–   vermindert de ervaren woonoverlast; 
–   verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten;
–   vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid;
–   heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, 

omdat stress dat een conflict oproept, bij het vinden van een 
oplossing vermindert.

Jolanda Borggreve licht toe: 
“Veel Nederlanders ervaren 
dagelijks burenoverlast. Het 
advies is om zodra je je ergert, 
het gesprek aan te gaan met de 
buren. Lukt dat niet, schakel 
dan op tijd hulp in van buurt
bemiddeling.”

Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid
Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en 
buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een 
gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en 
verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buur
ten. “En ook heel belangrijk,” vult Borggreve verder aan, “bewo
ners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat 
ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer ver
trouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Toename complexe zaken
Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat 
voor reden dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laat
ste jaren komt er meer sociale problematiek in de samenleving 
voor en dat zien de buurtbemiddelingsorganisaties terug in de 
aard van de conflicten. Borggreve legt uit: “Gemiddeld is een 
vijfde van de zaken tegenwoordig complex te noemen. Dan spe
len bijvoorbeeld psychische problemen, een opstapeling van 
problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is al  
25 jaar de meest gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig  
vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende takken, de 
schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.”

Bezoekerscentrum Hof Espelo zoekt vrijwilligers
ENSCHEDE - Landschap Overijssel zoekt voor haar bezoekers-
centrum Hof Espelo vrijwilligers. Het team gastheren/gast-
vrouwen en het Kinder Activiteiten Team heeft versterking nodig.

Het bezoekerscentrum is gevestigd in het voormalige koetshuis 
op landgoed Hof Espelo bij Enschede. Bij Koetshuis Hof Espelo 
zorgen vrijwilligers ervoor dat je iedere zondag terecht kunt voor 
informatie over het landschap, voor wandelroutes en een kop 

koffie. Kinderen kunnen zich vermaken in speelbos ’t Klauter
woud, waar ze spelenderwijs het bos leren kennen. Regelmatig 
worden er activiteiten georganiseerd voor jong en oud, zo is er 
elke maand een kinderactiviteit! Op verzoek is het koetshuis bui
ten reguliere openingstijden beschikbaar voor kinderfeestjes. 
Lijkt het je leuk om ons vrijwilligersteam te versterken dan nodi
gen we je van harte uit een kop koffie of thee met ons te komen 
drinken en kennis te maken. We zijn vooral opzoek naar gasthe

ren/gastvrouwen en naar vrijwilligers die het Kinder Activiteiten 
Team willen versterken. We vertellen je graag wat er zoal bij 
komt kijken als je als vrijwilligers bij het koetshuis aan de slag 
gaat maar we horen ook graag wat je voor ons kunt betekenen.

Heb je belangstelling om als vrijwilliger aan de slag te gaan stuur 
dan een mailtje naar  bezoekerscentrum.hofespelo@landschap-
overijssel.nl we nodigen je dan uit voor een kennismaking.



GRENSSTREEK GRENSSTREEK
G L A N E R B R U G

PAGINA 6

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 

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.

053 4304 304  
extramakelaars.nl

Jouw huis verkopen?

Bjorn helpt je graag om het 

maximale uit de verkoop te halen!

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
GLANERBRUG

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl
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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)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
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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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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.
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Buitenspeeldag
buurtvereniging Bultsbeek

3Bewoners zeer tevreden over woningen 
Gerrit de Veerstraat

3

Juf Hannie neemt na 47 jaar afscheid
Openbare vergadering Dorpsraad Glanerbrug uitgesteld

GlanerbruG - De Dorps-raad Glanerbrug heeft beslo-ten om de openbare verga-dering van donderdag 24 juni geen doorgang te laten vin-den. Gezien het belang van de onderwerpen en actiepunten op de agenda en mede gelet op de grote aantal afzeggingen wordt de vergadering verzet naar een andere datum. bo-vendien speelt het nederlands elftal ‘s avonds zijn derde pou-lewedstrijd tegen Kameroen.

Prijsvraag krijgt vervolg
GlanerbruG - Meer dan 50 inzendingen zijn er binnen ge-komen op de prijsvraag die de Grensstreek had uitgeschre-ven. De lezers werd gevraagd in plaats van gem. enschede een ‘nieuw’ onderschrift te bedenken onder Glaner-bruG. De vierkoppige jury die bestaat uit CDa-gemeen-teraadslid Patrick Welman, voorzitter Henk van Oene van de Glanerbrugse onder-nemers (GO), dorpsraadslid bart Klatt en voorzitter Willie Meester van de Historische Kring Glanerbrug waren het er snel over eens dat er geen pakkend onderschrift bij zat. De juryleden zijn unaniem van mening dat in het onder-schrift de historie, het dorpse karakter en toekomst van Gla-nerbrug verwoord moet wor-den. Glanerbruggers worden dan ook uitgedaagd alsnog een onderschrift in te zenden. De sluitingtermijn is verlengd tot donderdag 1 juli. 

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (053) 461 53 53

Evaluatie
herinrichting
Gronausestraat

GlanerbruG - eigena-ren, ondernemers, dorps-raadsleden, bewoners, leden van de raadscom-missie Oost en andere belangstellende worden door de afdeling Stadsbe-heer Oost uitgenodigd voor een evaluatie van de Gro-nauserstraat. De evaluatie vindt plaats op donderdag 8 juli in café  nationaal aan het Heldersplein. aanvang: 19.00 uur.

‘In juni 2009 is de herin-richting van de Gronause-straat afgerond. Samen met u hebben we uitgebreid na-gedacht over hoe het resul-

GlanerbruG - als kind heeft Hannie Schurink nooit op de kleuterschool gezeten. Voor Hannie een extra drijfveer om later kleuterleidster te worden. Op vrijdag 2 juli neemt ze na 47 jaar afscheid van haar geliefde vak.

‘Ik was als kleuter stinkend jaloers op mijn neefje bert. Hij kwam iedere dag met leuke werkjes en liedjes thuis. Hij wel naar de kleuterschool en ik niet. Ik dacht dat wil ik 

ook, maar dat ging niet door. Mijn ouders vonden de af-stand van de Schukkinkweg naar Dolphia te groot om iedere dag te fietsen. Vooral ‘s winters onverantwoorde-lijk. Gelukkig kwam ik op de Woolderikshoekschool in de eerste klas bij juffrouw Te boekhorst. Omdat de afstand naar huis te groot was, bleef ik tussen de middag over. Ik mocht juf dan helpen. Dat gaf me al een beetje een juf-gevoel. en dat is in de loop der jaren alleen maar sterker 

geworden. Ik heb vanaf dat moment altijd gezegd dat ik juffrouw wilde worden.’na de lagere school en de ulo was haar keuze voor de kweekschool voor kleuter-leidsters dan ook logisch. ‘nade opleiding aan de kleuter-kweek heb ik later wel appli-catiecursussen gevolgd om in de midden- en bovenbouw te kunnen werken, maar mijn voorkeur ging toch steeds uit naar het jongste kind. On-danks het feit dat die andere leeftijden ook hun charmes 

hebben.’ Kort nadat Hannie in juni 1963 bericht had ge-had dat ze was geslaagd kreeg ze al haar eerste telefoontje. uit drie scholen koos ze voor Wolkewietje op boswinkel waar ze ruim 10 jaar heeft gewerkt. na de geboorte van haar eerste zoon erikjan wil-de ze eigenlijk stoppen. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Ze stond na zes we-ken alweer voor de klas. 

Glanerbrug
Tot 1981 bleef ze op ver-schillende kleuterscholen in enschede werken. In 1981 solliciteerde ze met succes op een vacature op de Zon-nebloem aan de Jacob rog-geveenstraat. ‘Hoewel ik met veel plezier in enschede heb gewerkt was ik bijzonder in mijn nopjes met m’n nieuwe baan. De Glanerbruggers lig-gen me na aan het hart. Ze zijn vaak recht door zee. alsleerkracht sta je dicht bij de ouders. Doordat ik al 57 jaar lid van WIK ben en 20 jaar in het bestuur heb gezeten heb je natuurlik veel bekenden in Glanerbrug. Soms is het lastig om de mensen goed te ken-nen, maar ik heb het nooit als een probleem gezien.

Hannie is van mening dat ze het ook zo lang heeft volge-houden omdat ze altijd het geluk heeft gehad met fijne collega’s te werken. en de steun van de achterban na-tuurlijk, laat ze nadrukkelijk weten. Maar 65 is een mooie leeftijd om te stoppen. ‘Hoe-wel ik het werk eigenlijk nog steeds leuk vind, kijk ik nu ook wel uit naar mijn pen-sioen. Dan kan ik meer tijd gaan besteden aan tuinieren en schilderen. en natuurlijk lekker op vakantie met echt-genoot Hans.’

Afscheid juf 
Hannie

Op vrijdag 2 juli nemen kinderen, ouders en leer-krachten afscheid van juf Hannie. ‘s Morgens is er een feestelijke programma aan de vestiging Ouvertu-restraat van de obs Glaner-brug Zuid. ‘s Middags is er, ook aan de Ouverturestraat, van 17.30 tot 19.30 uur een afscheidsreceptie voor oud-leerlingen, ouders, (oud-) collega’s en andere belang-stellenden.  

Juf Hannie leest voor aan haar laatste groep 

(foto Anton Gras)

Overlast Duitse hangjongeren op Bultserve
GlanerbruG - Duitse hang-jongeren zorgen de laatste maanden voor de nodige over-last op sportpark Het bultserve aan de Kerkstraat in Glaner-brug. behalve dat ze dagelijks een enorme troep achterlaten zijn enkele jonge boompjes afgebroken en belandde de banken en tafel van één van de picknicktafels in de vijver. Theo noordman van de Dorpsraad Glanerbrug heeft er geen enke-le moeite mee dat deze Duitse jongeren op het onlangs opge-knapte sportpark rondhangen. ‘Maar laten ze hun troep zelf opruimen en de boompjes en picknicktafel met rust laten. Zo’n tafel kost al gauw 1400 euro.’ Volgens noordman komen de jongeren zowel overdag als ‘s avonds op ver-schillende manieren naar het bultserve. ‘Sommige komen 

na een bezoekje aan de coffee-shop naar het bultserve. ande-ren rechtstreeks via het spoor tussen Gronau en enschede en het nieuw aangelegde pad tus-sen het redemptoristenpark en het bultserve. Maar ze heb-ben ook stapstenen in de Gla-nerbeek gelegd. Die gebruiken 

ze om bij onraad direct en rechtstreeks naar Duitsland te kunnen ontvluchten.’ binnenkort wordt het laatste deel achter op het sportpark opgeknapt. ‘Dan heeft Gla-nerbrug met het redempto-ristenpark en het bultserve een prachtig park. Het is toch 

zonde dat dit direct al weer wordt afgebroken en vernield door deze jongeren,’ meent noordman. ‘Ik hoop dat de enschedese politie wat vaker een kijkje komt nemen. Maar we zullen ook aan de politie in Gronau vragen vaker bij ons te komen surveilleren.’

Afgelopen zaterdag trof Theo Noordman een van de picknicktafels aan in de vijver 

op sportpark Het Bultserve 

(foto Jenne Smit)
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Open repetitie bij de jeugdorkesten van 
Wilhelmina
GLANERBRUG - Bespeel je een blaas- of 
slaginstrument en lijkt het je leuk om in een 
orkest te spelen? Dan is dit je kans! 

Zaterdag 2 oktober organiseren wij open repe
tities en kun je kennis maken met de jeugdor
kesten van Muziekvereniging Wilhelmina. 
Als je een jaar les hebt gehad op een muziekin
strument dan ben je van 12.1513.00 uur wel
kom bij het AJOW. In dit beginnersorkest o.l.v. 
Nienke Langkamp, leer je met je eigen ‘stem’ op 
je instrument samenspelen in een groep. 

Heb je minimaal diploma A dan is het Jeugd en 
Opleidingsorkest Wilhelmina (JOW) misschien 
iets voor jou! Het JOW o.l.v. Nikki Kleijssen 
speelt repertoire met andere muzikale uitda

gingen waar je veel van leert. De repetitietijd is 
13.1514.30 uur.
Ben je nieuwsgierig geworden? Neem je instru
ment mee en kom zaterdag 2 oktober langs bij 
Muziekvereniging Wilhelmina, Schipholtstraat 
41 Glanerbrug.
Wil je meer informatie? Mail naar: jeugdcoordi-
nator@wilhelminaglanerbrug.nl

Kinderboekenweek 2021: ‘Worden wat je wil’
ENSCHEDE/GLANERBRUG – De Bibliotheek Enschede brengt de Kinderboekenweek 
opnieuw naar elke jonge Enschedeër. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement kunnen 
kinderen van alle leeftijden verschillende voorstellingen bezoeken in vier Enschedese 
bibliotheekfilialen. Dus ook in Glanerbrug.

Het maakt niet uit wie je bent of waar je van
daan komt, goed bent in rekenen of juist in 
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder 
kind kan worden waar het van droomt. Beroe
pen als astronaut, dokter of kok… kinderen spe
len vaak na wat ze willen worden. Of ze worden 
geïnspireerd door hun idolen of helden: een 
bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kin
derboeken zijn een onuitputtelijke bron om 
over beroepen na te denken of te fantaseren. En 
ook tijdens de voorstellingen die de Bibliotheek 
Enschede in de Kinderboekenweek aanbiedt, 
worden kinderen uitgenodigd om over hun toe
komst na te denken. 
De Kinderboekenweek is hét landelijke boeke
nevenement dat dit jaar plaats vindt van 
woensdag 6 oktober tot en met zondag 17 okto
ber. Alle bibliotheken in Nederland doen mee 
en ook in de Bibliotheek Enschede kijken we 
altijd enorm uit naar de Kinderboekenweek. 

We presenteren dan ook met trots de voorstel
lingen die we dit jaar met zorg hebben uitgeko
zen voor onze jongste inwoners. 
Tickets voor voorstellingen zijn vanaf vandaag 
te boeken via de agenda op de website van de 
Bibliotheek Enschede: https://bibliotheeken-
schede.op-shop.nl/

Kinderboekenweek 2021 in Bibliotheek 
Glanerbrug
Datum: vrijdag 8 oktober 2021 
Voorstelling: De Wolkenfabriek 
Tijd: 15.30 uur 
Leeftijd: vanaf 4 jaar 
Kosten: leden gratis, nietleden € 2,50

De voorstelling ‘De Wolkenfabriek’ wordt 
gespeeld in een decor van een levensgroot 
popupboek. Elke omgeslagen bladzijde laat 
een nieuwe, magische wereld zien.
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GVV EILERMARK
Vrijdag 24 september
Uit
19:30 Sportlust Gl. 35+2 - Eilermark 35+1
Zaterdag 25 september
Thuis
08:40 Eilermark JO7-1 - Wilhelminaschool JO7-1
09:00 Eilermark JO8-1 - LSV JO8-2
09:30 Eilermark JO12-1 - Victoria ‘28 JO12-2
10:00 Eilermark JO10-2 - Berghuizen MO10-4
10:00 Eilermark JO17-2 - FC Aramea JO17-1
12:00 Eilermark JO13-2 - Twenthe JO13-1
12:15 Eilermark 3 - Losser 2
Uit
08:30 Sparta E. JO13-5 - Eilermark JO13-1
08:30 Sparta E. JO8-3 - Eilermark JO8-2
08:30 Sparta E. MO7-1 - Eilermark JO7-1
08:50 AJC ‘96 JO7-1JM - Eilermark JO7-1
10:00 Sp. Overdinkel JO10-1 - Eilermark JO10-1
12:30 Sparta E. 7 - Eilermark 2
13:00 Borne JO17-2 - Eilermark JO17-1
14:00 SVV ‘91 1 - Eilermark 1
Zondag 26 september
Thuis
10:00 Eilermark 3 - Rigtersbleek 4
10:00 Eilermark 4 - Centrum ‘t 2
11:45 Eilermark VR1 - VDZ VR2
Uit
10:45 LSV 2 - Eilermark 2
12:00 FC Eibergen VR2 - Eilermark VR2
14:00 Wijhe ‘92 1 - Eilermark 1
Vrijdag 1 oktober
Thuis
19:30 Eilermark VR25+1 - Achilles E VR25+1

Zaterdag 2 oktober
Thuis
10:00 Eilermark JO10-1 - EMOS JO10-2JM
10:00 Eilermark JO17-1 - LSV JO17-1
11:00 Eilermark JO13-1 - Avanti W. JO13-3
12:20 Eilermark 2 - Victoria ‘28 4
14:30 Eilermark 1 - Enschede SC 1
Uit
08:30 Vogido JO8-1 - Eilermark JO8-1
09:00 AJC ‘96 JO7-1JM - Eilermark JO7-1
10:00 Bon Boys JO12-3 - Eilermark JO12-1
13:00 EMOS JO13-1 - Eilermark JO13-2
14:30 Victoria ‘28 JO17-4JM - Eilermark JO17-2
17:00 Sp. Overdinkel 2 - Eilermark 3
Zondag 3 oktober
Thuis
10:45 Eilermark 2 - VIOS B. 4
11:00 Eilermark VR2 - Rietmolen VR1
14:00 Eilermark 1 - Suryoye-Medi 1
Uit
09:30 EFC PW 1885 5 - Eilermark 4
09:30 EMOS 4 - Eilermark 3

SV SPORTLUST
Vrijdag 24 september
Thuis Sportpark ‘t Bultserve
19:30 LSV 35+1 - Sportlust Gl. 35+2
20:00 Sportlust Gl. 35+2 - Sparta E. 35+3
21:00 Avanti W. 35+1 - Sportlust Gl. 35+2
21:30 Sportlust Gl. 35+2 - Eilermark 35+1
Uit Sportpark Het Zoutendijk
19:30 EFC PW  45+1 - Sportlust Gl. 45+1
20:00 De Tubanters 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
20:30 Sportlust Gl. 45+1 - Avanti W. 45+1

Zaterdag 25 september
Thuis
11:00 Sportlust Gl. JO13-1 - NEO JO13-5
14:30 Sportlust Gl. 4 - Enschede SC 4
16:00 Sportlust Gl. 1 - Berghuizen 1
16:20 Sportlust Gl. 2 - Avanti W. 2
Uit
10:00 EMOS JO11-2 - Sportlust Gl. JO11-1
12:30 Sparta E. JO19-3 - Sportlust Gl. JO19-1
12:30 SDC ‘12 JO15-5 - Sportlust Gl. JO15-1
15:00 Bon Boys 3 - Sportlust Gl. 3
15:00 Rietmolen JO17-1 - Sportlust Gl. JO17-1
Zaterdag 2 oktober
Thuis
11:00 Sportlust Gl. JO15-1 - Quick ‘20 JO15-9
12:45 Sportlust Gl. 3 - Juliana ‘32 2
12:45 Sportlust Gl. JO17-1 - SJO UNO’21 JO17-2
Uit
08:30 ATC’65 JO13-6 - Sportlust Gl. JO13-1
14:00 Phenix 1 - Sportlust Gl. 1
14:30 De Tubanters 4 - Sportlust Gl. 4
14:45 AZSV 5 - Sportlust Gl. 2

SC OVERDINKEL
Zaterdag 25 September
Thuis
09:00 Overdinkel JO9-1JM - Quick’20 JO9-7
09:00 Overdinkel JO9-2JM - BSC Unisson JO9-2
10:00 Overdinkel MO11-1 - Avanti W. MO11-1
10:00 Overdinkel JO11-1JM – Rigtersbleek JO11-2
10:00 Overdinkel JO10-1 - GVV Eilermark JO10-1
10:30 Overdinkel MO17-1 - SDC ‘12 MO17-1
14:00 SC Overdinkel JO19-1 – RSC JO19-1

Uit
08:30 De Esch JO15-2 - SC Overdinkel JO15-1
09:00 De Lutte JO8-2 - SC Overdinkel JO8-1JM
10:00 Avanti W. JO13-6 - Overdinkel JO13-JM
 11:15 Quick’20 JO15-9 - Overdinkel JO15-2
11:30 EMOS JO12-1 - SC Overdinkel JO12-1
12:00 Tubantia JO17-2 - SC Overdinkel JO17-1
12:30 Sparta E. 6 - SC Overdinkel 2
Zondag 26 September
Thuis
11:30 SC Overdinkel 4 - Avanti W. 4
Uit
10:00 Quick’20 3 - SC Overdinkel 3
11:15 SVV ‘91 2 - SC Overdinkel 2
14:00 La Premiere 1 - SC Overdinkel 1
Zaterdag 2 Oktober
Thuis
09:00 SC Overdinkel JO8-1JM - RSC JO8-1JM
10:00 Overdinkel JO12-1 - De Esch JO12-1JM
11:00 Overdinkel JO13-1JM - Tubanters  JO13-3
12:00 SC Overdinkel JO15-1 - BWO JO15-2
12:30 SC Overdinkel JO15-2 - Avanti W.JO15-6
14:30 Overdinkel JO17-1 - TVO/Hoeve Vooruit JO17-1
14:30 SC Overdinkel 3 - Sparta E. 8
17:00 SC Overdinkel 2 - GVV Eilermark 3
Uit
08:30 Berghuizen JO9-1 - Overdinkel JO9-1JM
09:00 Suryoye-Medi. JO10-1JM - Overdinkel JO10-1
09:45 Tubanters  JO11-4 - Overdinkel JO11-1JM
09:45 NEO MO11-2 - SC Overdinkel MO11-1
10:15 Bon Boys JO9-3 - Overdinkel JO9-2JM
12:45 Quick ‘20 MO17-1 - Overdinkel MO17-1
14:30 Sparta E. JO19-2 - SC Overdinkel JO19-1

Zondag 3 oktober
Thuis
09:30 SC Overdinkel 3 - BWO 5
10:00 SC Overdinkel 2 - Vogido 3
14:00 SC Overdinkel 1 - De Tubanters 1
Uit
11:00 AJC ‘96 2 - SC Overdinkel 4
11:00 KOSC 3 - Sc. Overdinkel 2

GKV ONS CLUBJE
Woensdag 22 september
19:30 Devinco MW1 - Ons Clubje MW1
Zaterdag 25 september
09:15 GKV Ons Clubje F2 - AKC (Al) F1
09:15 GKV Ons Clubje F1 - NKC ‘51 F1
09:30 Groen Zwart E1 - Ons Clubje E1
10:15 GKV Ons Clubje E2 - DOS-WK E1
10:30 GKV Ons Clubje D1 - NKC ‘51 D2
11:15 Ons Clubje C1 - Blauw Zwart C1
11:45 GKV Ons Clubje D2 - Amicitia D3
14:15 GKV Ons Clubje 2 - Sparta (Zw) 4
Woensdag 29 september
20:30 Ons Clubje MW1 - Vakgericht MW1
Zaterdag 2 oktober
09:15 GKV Ons Clubje E1 - Zwart Wit E1
09:15 GKV Ons Clubje F2 - DOS-WK F1
10:15 GKV Ons Clubje E2 - EKC Nääs E1
10:30 GKV Ons Clubje C1 - Juventa C3
10:30 Amicitia F1 - GKV Ons Clubje F1
11:15 GKV Ons Clubje D2 - EKC Nääs D1
12:30 GKV Ons Clubje D1 - DOS-WK D1
13:45 GKV Ons Clubje 2 - ZKC ‘19 4
15:30 GKV Ons Clubje 1 - DLKV 1

Volop keuze voor kinderen bij Sjors 
Sportief & Sjors Creatief 
ENSCHEDE  Ruim 70 sport en cultuuraanbieders doen dit 
schooljaar mee met Sjors Sportief & Sjors Creatief! Met Sjors 
Sportief & Sjors Creatief kunnen kinderen van het basisonder
wijs op een laag drempelige manier kennismaken met sport en 
cultuuraanbieders in de gemeente Enschede. De aanbieders 
hebben hun aanbod ingevoerd, in de week van 20 september 
wordt het kleurrijke boekje uitgedeeld aan 13.000 kinderen en 
start de inschrijving.
Het boekje van Sjors Sportief & Sjors Creatief wordt in de week 
van 20 september uitgedeeld op de basisscholen in gemeente 
Enschede. De kick off start in de Nationale Sportweek, een lan
delijke sportweek waarbij sportaanbieders op een laagdrempe
lige manier laten zien hoe leuk sporten kan zijn. Vanaf maandag 
20 september kunnen kinderen zich inschrijven voor één of 
meerdere activiteiten.
Sjors Sportief & Sjors Creatief is een initiatief van Sportaal en 
Cultuur in Enschede in samenwerking met de sport en cultuur
aanbieders van de gemeente Enschede.

LLeekkkkeerr  FFiitt  SSppoorrttddaagg  
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Handbal 

Gymnastiek 
voetbal 

Streetdance 

Korfbal Tennis 

Ons Clubje eerste winnaar Avatarz 
Jeugdtoernooi
GLANERBRUG – De jeugd van de Glanerbrugse korfbal-
vereniging Ons Clubje is winnaar geworden van de eerste editie 
van het Avatarz Jeugdtoernooi. Nadat de laatste wedstrijden op 
de velden de accommodatie van DOS-WK werden afgefloten 
bleken zij procentueel de meeste wedstrijd punten te hebben 
gescoord. 

Aan het Avatarz Jeugdtoernooi namen de Enschedese korfbal
verenigingen Rigtersbleek, EKC Nääs, DOSWK en Ons Clubje 
mee. Behalve de felbegeerde wisselbeker wonnen ze een klimar
rangement voor jeugdleden bij Klimbos Avatarz in Oldenzaal.
Het jeugdtoernooi is een uitkomst van de samenwerking tussen 
de vier Enschedese korfbalverenigingen. Hiermee past dit toer
nooi precies in het huidige beleid van Ons Clubje waarin bij
voorbeeld samenwerking wordt gezocht met de overige Glaner
brugse sportverenigingen binnen Noabersport, talent  ontwikkel  
ling door De Twentse Korfbalschool en het aanbieden van sport
clinics door studenten van het Cruyff College.
JTCvoorzitter Dennis Klein kijkt terug op een goed georgani

seerd toernooi met ook nog eens uitstekende sportieve resulta
ten. “Het blijft spannend om te zien, waar je staat na een lange 
periode zonder competitiewedstrijden. Daarnaast zit onze ver

eniging in een positieve fibe. Onze jeugdafdeling is in een korte 
periode flink gegroeid van een kleine 20 jeugdleden 2 jaar gele
den, naar meer dan 60 op dit moment”. 

Jeugd Ons Clubje wint Avatarz Jeugdtoernooi  (foto Dennis Klein)

GRENSSTREEK GRENSSTREEK
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Drachten

Emmen (3x)
Enschede (7x)
Enter
Geleen
Glanerbrug

Goor
Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen
Hengelo (2x)

Hoogeveen
Klazienaveen
Losser
Maastricht
Nijverdal

Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel
Raalte
's Heerenberg

Tubbergen
Ulft
Venlo
Waalwijk
Winschoten

Winterswijk (3x)Winterswijk (3x)Winterswijk (3x)Winterswijk (3x)Almelo (3x) TubbergenTubbergen
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
20 september t/m 4 oktober 2021. 

@medikamentediegrenze

Happy shopper 
Chunks in jelly met lam 400gr
Per stuk € 0,39

Handzeep refill care & protect 250ml
Per stuk € 0,59

Tandpasta fresh whitener 75ml

3-packCrispy 255gr Espresso milk tripple shot 250ml 
Per stuk € 0,49

Adidas

Dove

ServeroJil Sander

Dr. Original* Medixan*Axe

Lipton Nutella

Deospray grapefruit & lemongrass 200ml

Kinder buenoM&M's

Rode kool met appel 720gr
Per stuk € 0,29 

Geschenkverpakking
Ice dive men edt/sg 50/250ml

Sun woman edt 30ml

Neusspray calendula of menthol 15ml

Hondenvoer

Dove

Melissa & honing pyramide thee
20 zakjes
Per stuk € 0,59

Deospray apollo 150ml Citroen/ honing smaak
24 zuigtabletten

Prodent

Monster energydrank

15gr
Per stuk € 0,15

-61%-63%

-67% -40%

elders   € 25,70elders   € 13,51

elders   € 2,99 elders   € 2,50

€ 9,99€ 4,99

€ 1,00 € 1,50

150ml 15ml 24 tab

20 zakjes

250ml

720gr

-74%

-40%

-50%

elders   € 2,69

elders   € 2,49

elders   € 2,98
€ 0,69

€ 1,00€ 1,50

€ 1,50

75ml

50/250ml 30ml

255gr 250ml3-pack

Werkzame stof:
Op basis van o.a. chloorhexine 
digluconaat

Werkzame stof:
Zoutoplossing neusspray 
met menthol of calendula 

Om vrijer te kunnen ademen door de neus.

Medixan is verzachtend 
voor de keel, houdt de 
keel schoon en brengt 
de keel tot rust.

-71%

-88%

-91%

-88%-78%

-76%

elders   € 3,48

elders   € 24,99

elders   € 11,70

elders   € 8,55elders   € 4,49

elders   € 4,18

2 voor
€ 1,00

12 voor
€ 2,99

6 voor
€ 1,00 

3 voor
€ 1,00

15 voor
€ 1,00

2 voor
€ 1,00

€ 1,00
* Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

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

15gr 400gr

200ml

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


