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Buurvrouw Mien opent
verbouwde AH

Peter van Oene nieuwe directeur De Troubadour: 

“ Het is een prettig idee voor een school om iets te 
 betekenen in de ontwikkeling van deze leerlingen”

GLANERBRUG – Begin augustus volgde Peter van Oene 
Annelies Meijer op als directeur van r.k. basis school De 
Troubadour. Annelies was meer dan 40 jaar aan de school 
verbon den, waarvan 20 jaar als directeur. “Hoewel ik pas 
enkele weken in functie ben, durf ik gerust te stellen dat 
Annelies een geweldig fundament heeft achter gelaten”,  
meent Peter. “De drempel voor de ouders is laag, de 
betrokkenheid van ouders, leerkrachten en leerlingen is 
hoog. Dat veel kinderen elkaar voor het begin van de 
schooldag begroeten zegt veel over de prima sfeer op De 
Trou ba dour”.

De in Glanerbrug geboren en 
getogen Peter van Oene (31) 
ging na het behalen van het 
diploma aan de Edith Stein in 
Hengelo aan de slag op de 
Alexanderschool in Dene
kamp. Hij was er voorname
lijk werkzaam in de groepen 4 

tot en met 8. De laatste jaren 
combineerde hij de functie 
van groepsleerkracht en loca
tiecoördinator op basisschool 
’n Esch in Tilligte. “Daarbij 
werkte ik samen met meerde
re directeuren en heb dan ook 
de nodige ervaring opgedaan 
met verschillende leider
schapsstijlen. Als directeur 
wil ik denken vanuit het vak
manschap van de groepsleer
kracht en dat verder handen 

en voeten geven. Naar mijn 
mening heeft de groepsleer
kracht de sleutel tot het suc
ces van haar of zijn groep in 
handen. Als directeur is het 
een prettig idee niet alleen 
voor een groep van 30 leerlin
gen in de klas, maar voor een 
school met pakweg 205 leer
lingen iets te betekenen in de 
ontwikkeling van deze leer
lingen”. 

Missie
‘Laat zien wie je bent’ is de 
missie van de Troubadour die 
ook terugkomt in de nieuwe 
huisstijl en het nieuwe logo. 
“Als team werken we er voort
durend aan die missie zicht
baar te maken”, vervolgt Peter. 
“Bijvoorbeeld door in de on
derbouw in kleine groepen te 
werken. En maken een vak
leerkracht muziek én licha

melijke opvoeding deel uit 
van ons team. Dat zie je niet 
zo vaak op een basisschool. 
Verder hebben we als team 
gekozen de komende jaren 
samen te gaan werken met 
een Duitse basisschool. Je ziet 
dat Duitsers en Nederlanders 
steeds meer gebruik maken 
van elkaars mogelijkheden. 
Glanerbruggers doen bood
schappen bij de Lidl of Klaas 
en Kock of gaan in Gronau 
zwemmen. Veel Duitsers 
gaan in Enschede of Glaner
brug shoppen. Of studeren op 
het Saxion. We zien kansen in 
deze grensoverschrijdende 
ontwikkeling. We willen als 
Troubadour laten zien wat in 
onze mars hebben, waarbij 
internationalisering de on
derscheidende factor gaat 
worden in vergelijking met 
andere basisscholen!”

Peter van Oene op de nieuwe 
speelplaats voor de leerlingen 
van de onderbouw 
(foto Jenne Smit)

Open dag Anytime Fitness:  
Maak kennis met de nieuwe trainers en apparatuur

GLANERBRUG – Anytime Fitness Glanerbrug heeft een 
complete update gekregen. Volgens clubmanager Jan van 
Geel (57) was het bedrijf aan de Gronausestraat 1187 toe 
aan deze nieuwe impuls. Jan van Geel en Quinten Wensink 
(23) zijn de nieuwe uiterst vakkundige en ervaren 
fitnesstrainers die u begeleiden bij het voor u op maat 
gemaakte trainingsschema en adviseren over voeding. 

Op zondag 21 oktober kunt u 
van 14.00 tot 17.00 uur tijdens 
de open dag niet alleen ken

nis maken met deze volledig 
gediplomeerde trainers maar 
ook de nieuwe apparatuur 

van Anytime Fitness uitpro
beren . Zo kunt u onder 
andere gratis de InBody test 
doen, de nieuwste aanwinst 
van Anytime Fitness. “De 
InBody test meet uw vet
massa, spiermassa en 
lichaamsvocht binnen enkele 
seconden”,  zegt Van Geel. 
“Het enige wat u hoeft te doen 
is op de voetplaat gaan staan 
en de handelektroden vast te 
houden. De informatie uit de 
test laat precies zien welk spe
cifiek dieet of bepaalde oefe
ningen u moet doen om uw 
lichaam en conditie te beïn
vloeden. Wij kunnen zo in 
overleg met u een programma 
op maat maken”. Trainings
schema’s, tips en gericht 
advies zijn via de gratis app 
altijd digitaal beschikbaar. 
Daarin staan 1100 trainings
programma’s en 2700 oefe
ningen. Maar Jan en Quinten 

staan ook klaar om u de 
nodige persoonlijke uitleg en 
begeleiding te geven. “Hierin 
gaan we zelfs zo ver dat we u 
iedere twee maanden de 
mogelijkheid geven om 45 
minuten persoonlijk 1 op 1 
begeleid te worden. Bij Any
time Fitness hoort dat tot de 
service en is bij het maand
abonnement inbegrepen”.
Voor de snelle beslissers die 
zich tijdens de open dag 
inschrijven heeft Anytime Fit
ness een geweldige aanbie
ding. U krijgt een rugtas, 
handdoek en bidon gratis. En 
u betaalt geen inschrijfgeld 
en kunt gratis sporten tot 1 
januari 2019. 

Zondag 21 oktober van 
14.00 tot 17.00 uur: 
Open dag Anytime Fitness 
Glanerbrug, Gronausestraat 
1187 in Glanerbrug

Nieuwbouw brandweerkazerne in 
Glanerbrug
GLANERBRUG – Glanerbrug 
krijgt een nieuwe brandweer
kazerne op de hoek van de 
Gronausestraat en de Heide
vlinder. De Brandweer Twente 
wordt buren van de TVG en 
Ons Clubje. Het onderkomen 
aan de Tolstraat voldoet niet 
meer aan de huidige eisen. 
Door de verhuizing naar de 
Heidevlinder  is de veiligheid 
in het werkgebied beter gega
randeerd. 
In de nieuwe kazerne die zal 
worden bemand door vrijwil
ligers is plaats voor twee 
auto’s. De kazerne is bereik
baar via de Ekersdijk, maar de 

brandweerauto’s zullen uit
rukken richting de Heidevlin
der. In de kazerne zijn ook 
douche en kleedruimtes en 
lokalen voor instructie 
gepland. En ook zijn er plan
nen om er drones te statione
ren.

Het is de bedoeling dat het 
bestemmingsplan nog dit jaar 
wordt aangepast. Daarvoor zal 
het terrein bouwrijp worden 
gemaakt en de nieuwe ont
sluitingswegen worden aan
gelegd. De daadwerkelijke 
bouw start in de tweede helft 
van 2019. 

Quinten Wensink (links) en Jan van Geel zijn de nieuwe gezich-
ten bij Anytime Fitness Glanerbrug

( A D V E R T O R I A L )
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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 1 november 2018.
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):
arjan@twentehuisaanhuis.nl. 
Vergeet in uw bericht niet uw postcode en huisnummer te vermelden.

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

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: 088–77 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereik
baar.
 
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 18.00 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 Apo
theek.
 
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. 
  

Prikposten
Prikpost Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Winkelstraat 3. Op maandag van 8.15 tot 9.00 uur 
(voor dagcurves diabeten). Op maandag en donderdag van 8.15 
tot 10.00 uur.
 
Prikpost De Eekmaat
Fysiotherapie De Eekmaat, Schoolstraat 20. 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 11.00 uur. 
 
Prikpost De Esmarke
Eschmarkelaan 170. Openingstijden: maandag en woensdag 
van 07.30 – 09.30 uur
 

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 
 
VitaalCenter Smulders 
Fysiotherapie-Podologie-Steunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 0620626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres:  Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de 
tandartsendienst. Telefoon: 09001282632.
 

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 fysio
therapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe u contact 
maakt met het maatschappelijk werk. Alle informatie op één 
gezamenlijke site.
 

Inloopspreekuren:  
 
Spreekuur Dorpsraad Glanerbrug
Iedere maandag van 14.00  16.00 uur in het Meijershoes 
(Bultserve)

Spreekuur wijkagenten
Iedere maandag van 14.00  16.00 uur in het Meijershoes 
(Bultserve)

Spreekuur woningcorporatie Domijn
Iedere woensdag van 10.30 – 12.00 uur in het Noaberhuus 
(Schipholtstraat)

Wijkwijzer Glanerbrug
Iedere woensdagochtend van 9.00  12.00 uur in het Noaberhuus 
(Schipholtstraat) 

Wijkcoaches wijkteam Glanerbrug
Iedere donderdag van 15.00 – 17.00 uur in het Noaberhuus 
(Schipholtstraat) 

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 1200
Zondag                21 oktober               10.00 uur:  Ds. M. Bassa
Zondag                28 oktober               10.00 uur:  Ds. T. Urbach

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

 

maand nummer data week
november 18, 19, 20 1/2, 15/16, 29/30 44, 46, 48
december 21 13/14  50

Verschijningsdata Grensstreek 2018

Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsenpost 
Enschede
 
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoor
uren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de 
Huisartsendienst.

HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede
Beltstraat 70. Telefoon: 088 – 555 11 88.

Voor een persoonlijk en 
waardevol afscheid.

Bij elke uitvaartverzekering
06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl

Voor een  uitvaart in vertrouwde handen

Ieder
einde is
ook een
begin.

Uitvaarthuis Glanerbrug
Kerkstraat 14, Glanerbrug
Bel (088) 1198 200 of kijk op www.vredehof.nl

Vredehof.  In dienst van het leven.



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

pagina 3

Rooms Katholieke Kerk 
Kerkstraat 14 
Zondag 28 oktober 10.30 uur: Woord en communieviering 
(eigen groep) mmv het herenkoor
Vrijdag 2 november 10.00 uur: Eucharistieviering in parochie
huis (pastorRekveld) mmv het dameskoor.
Vrijdag 2 november 19.00 uur: Gebedsviering (Allerzielen) mmv 
hetherenkoor.

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Winkelstraat 3
Katholieke vieringen:
Zaterdag   20 oktober 17.30 uur: Woord en communieviering  
(drs. A. Peijnenborg)
 Zaterdag   27 oktober 17.30 uur:  Eucharistieviering 
(pastor H. Antonissen)   

Buurvrouw Mien opent vernieuwde AH

GLANERBRUG  Op woensdag 3 oktober opende buurvrouw 
Mien Besseler (85) de vernieuwde Albert Heijn aan de Gronau
sestraat in Glanerbrug. Geen hoge heer van het management of 
notabel uit het dorp. Nee, buurvrouw Mien. Zo wilde super
marktmanager Erik Angenent van AH laten zien dat de buren het 
prima met elkaar kunnen vinden. Zo is de Albert Heijn al zo’n vier 
jaar sponsor van de vrijwilligersgroep die iedere dinsdagmorgen 
het rk kerkhof aan de Kerkstraat onderhoudt. Mien en AH regelen 
daarvoor de koffie en toebehoren!
Volgens supermarktmanager Erik Angenent blijft bij de vestiging 
van Albert Heijn aan de Gronausestraat veel zoals u gewend bent. 
De service bijvoorbeeld en ruime assortiment van minstens 10 
duizend artikelen. Via de ruime entree komt u binnen op het 
nieuwe versplein. Daar staan groente, fruit, vlees en brood alle
maal bij elkaar. In de eerste weken na de opening worden er nog 
vele leuke activiteiten in de winkel georganiseerd. Daarvoor kunt 
het beste de folder of het Facebook in de gaten houden.

Speelgoedbeurs Glanerbrug
GLANERBRUG  Kom op zaterdag 3 november naar de grootste 
speelgoedbeurs van Enschede! Hier wordt (tweedehands) speel
goed aangeboden voor kleine prijsjes. Bordspellen, boeken, 
Lego, Duplo, poppen, babyspeelgoed, computerspellen, buiten
speelgoed… Je kunt het zo gek niet bedenken. Ideaal om je slag 
te slaan voor de dure decembermaand! Je bent van harte wel
kom van 13.30 uur tot 15.00 uur aan de Kerkstraat 80 in Glaner
brug. De toegang is gratis! Wel betaal je bij de kassa een toeslag 
van 10 % over je aankopen.
De kinderkleding en speelgoedbeurs draait volledig op vrijwil
ligers. Elke beurs kiezen wij twee goede doelen. De goede doelen 
die gekozen worden doen iets voor kinderen en/of mensen in de 
regio. Voor deze beurs is er gekozen voor een gelddonatie voor 
‘Stichting Still Fotografie’. De inbrengers kunnen hun niet ver
kochte speelgoed doneren aan ‘Stop Armoede 053’.

Speelgoedbeurs Glanerbrug
Datum: 3 november 2018
Waar: Kerkstraat 80 Enschede
Aanvang: 13.30 uur, einde: 15.00 uur

Vrouwengilde dwaalt met Jessica 
Wassenaar langs grensstreek
GLANERBRUG – Op woensdag 24 oktober gaan de dames van 
het Vrouwengilde Glanerbrug op pad met Jessica Wassenaar. Zij 

Atelier Wijngaarde viert 12,5-jarig bestaan!
GLANERBRUG - Al 12,5 jaar is Atelier Wijngaarde een begrip 
in Enschede en Glanerbrug. Bij Atelier Wijngaarde worden 
in haar atelier wekelijks teken- en schilderlessen in kleine 
groepen gegeven aan beginners en gevorderden. Deze 
lessen hebben inmiddels hun creatieve sporen nagelaten. 
In menig huiskamer hangt vandaag de dag een prachtig 
eigen werk gemaakt tijdens de professionele lessen van 
kunstenares Dajenne Wijngaarde.

Dajenne: “Bij het les geven en kennis overdragen ligt mijn pas
sie en kracht. Ik vind het heerlijk om cursisten te ondersteunen 
met duidelijke praktische aanwijzingen en tips. Het is geweldig 
om cursisten te zien ontwikkelen en groeien. Ieder persoon 
ontwikkeld zich op zijn eigen en verrassende wijze. Dit geldt 
ook voor zijn/haar schilderijen. Geen mens is uiteindelijk het
zelfde”. 
 
Atelier Wijngaarde trakteert! 
Maak kans op 4 gratis lessen! 
Altijd al je droom geweest om te leren schilderen? En dan 
natuurlijk met de juiste materialen en unieke begeleiding? 
Pak dan nu je kans! Stuur een email berichtje naar info@ate-
lierwijngaarde.nl en laat ons weten waarom jij graag gratis 4 
lessen wilt volgen van de kunstenares Dajenne Wijngaarde. 

De meeste originele inschrijving krijg dit aanbod. Sluitings

Datum van deze eenmalige actie is zaterdag 8 november 2018. 

Atelier Wijngaarde viert haar 12,5jarig bestaan door middel 
van 4 gratis lessen weg te geven. Kijk voor meer informatie en 
de wedstrijdvoorwaarden op www.atelierwijngaarde.nl/jubi-
leum/

Dajenne Wijngaarde, Marita Lether en atelierruimte.

Buurvrouw Mien opent de vernieuwde AH  (foto Jenne Smit) 

Uitnodiging voor informatieavond ecopark Eschmarke: 

Wie denkt mee over nieuwe bestemming?  
Tijd voor een masterplan!

verzorgt vanaf 19.30 uur in het parochiehuis aan de Kerkstraat 18 
een lezing en videopresentatie die je meenemen langs de leuke, 
gezellige, leerzame, sfeervolle en actieve plekjes vlak langs en 
net over de grens in Duitsland. Thema: Dwalen langs de Duitse 
grensstreek. 

Via een leuke route van noord naar zuid komen we prachtige 
natuur en cultuur tegen, met onder andere verschillende dieren 
en echte streekmuzikanten die hun muziek laten horen. We wip
pen even aan bij een graaf, een lief klein dierentuintje, een 
scheepswerf, maar we gaan ook even winkelen en relaxen. U zult 
na de lezing versteld staan wat er allemaal te beleven valt zo vlak 
over de grens. Introduce’s  betalen € 3 exclusief koffie/thee en of 
een drankje. 

De leden van het Vrouwengilde kunnen zich op deze avond ook 
opgeven voor de excursie naar R.T.V. Oost op dinsdag 6 en 13 
november. Of anders bij mevrouw R. Mersmann. Nieuwe leden 
zijn van harte welkom. De jaarcontributie bedraagt € 25 per jaar. 
Meer informatie? Frouwke Velthuis (4615387). 

Wie gaat mee wandelen?
GRONAU  Annie Lenzer woont in Gronau. Ze wandelt en win
kelt graag. Ze zoekt iemand uit Glanerbrug en omgeving om met 
haar te gaan wandelen of winkelen en gezellig een kopje koffie te 
drinken. Ze zoekt iemand tussen de 65 en 75 jaar. Ze is getrouwd 
en erg sportief. U kunt haar bellen op haar mobiele nummer: 
0049 151 12 71 63 06.

GLANERBRUG/ENSCHEDE – Enkele enthousiaste 
buurtbewoners vinden dat het troosteloze ecopark in de 
wijk Eschmarke/Eekmaat een grondige opknapbeurt nodig 
heeft. Samen met management en beheer van stadsdeel 
Oost willen ze de bewoners informeren over de plannen het 
ecopark een nieuwe bestemming te geven. Op woensdag 31 
oktober zullen de precieze ideeën worden uitgelegd tijdens 
een informele informatieavond. Thema van de herinrichting: 
‘Natuurlijk sporten’. Locatie: Euregiocamping ‘De Twentse 
Es’, Keppelerdijk 200 in Enschede. Tijd: 19.30 – 20.30 uur.  

“Om goed in beeld te krijgen wat de behoeften zijn van de ver
schillende gebruikers is het voorstel om met een brede groep te 
kijken naar de herinrichting van het Ecopark. Een soort ‘denk
tank’ om scherp te krijgen wat er speelt, welke wensen er zijn 

en wat de mogelijkheden zijn qua financiële en fysieke mid
delen”, meent Lisette Meijer van de wijkraad EschmarkeZuid. 

“Voor veel mensen is de huidige vormgeving een teleurstelling 
gebleken. De mensen hebben een ander beeld en beleving van 
een park. De overlast van hangjongeren hebben er toe geleid 
dat de uitkijktoren en schommels in de zomer van 2018 zijn 
verwijderd. Hiermee zijn de kenmerkende blikvangers van het 
eerste uur verdwenen en blijft er een trieste lege aanblik over. 
Nu we een ‘leeg’ park hebben is de tijd aangebroken om eens 
te kijken naar hoe de positieve punten van het ecopark kunnen 
versterken. Hoe kunnen we de neiging tot ‘hangen’ in het park 
onderdrukken en stimuleren dat het ecopark op een positieve 
manier wordt ervaren en beleefd. Tijd voor een masterplan….!!

Archieffoto Ecopark  (foto Stadsdeel Oost)



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

pagina 4

 
 
      

 
           GRATIS HOORTEST 
                      GRATIS HUISBEZOEK 

                   GRATIS PROEFPERIODE 
    

        Wilt u weten hoe het met uw gehoor is? Maak dan een afspraak voor een geheel vrijblijvende      
 hoortest! Bent u niet tevreden met uw huidige hoortoestellen? Maak dan een  
 afspraak voor een GRATIS second opinion. 

        Zoals Het Hoort!   Zoals Het Hoort!  
        Gronausestraat 1124  Wethouder Nijhuisstraat 247 
       7534 AR Glanerbrug  7545 NH Enschede 
 

www. zoalshethoort.net     contact@zoalshethoort.net     Telefoon: 053 8881664 
 

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

WIJ ZIJN ER VOOR DE 
HARDE WERKERS

Gronausestraat 1126 · 7534 AR Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 07

www.damhuis.biketotaal.nl

wij houden van fietsen

   Monkey-Mee
Makkelijk uw bagage drager verbreden, waardoor u 
een (school)tas veilig kunt vervoeren. Universeel, dus 
past op vrijwel elke bagagedrager. Voorzien van mon-
tagematerialen.

26,95

14,50

24,95

19,95

Hogedrukpomp
Voor vrijwel alle ventielsoorten. 
Pompt tot 11 bar en heeft een 
duidelijke manometer.

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 

         Appel-
          taartje   

           op z’n

        Oonks7.95
10.45

WE HEBBEN NOG HEEL
WAT APPELTJES

TE SCHILLEN

www.oonk.nl Enschede: Gronausestraat 1221— Kuipersdijk 21—Wesseler-Nering 9 • Hengelo: De Wetstraat 27

RIJSCHOOL FREDERIKS

Jouw rijschool in Glanerbrug

rijschoolfrederiks.nl      06 307 066 34

 " Kijk ook even op mijn facebookpagina " 

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

Wij kunnen uw schoenen onder hoge druk 
schoon stomen en weer op kleur brengen

Wilt u adverteren in deze krant?
Bel 053-461 33 66
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Verschijningsdata Grensstreek 2011

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 

De volgende Grensstreek verschijnt op dinsdag 25 oktober 2011. 

U kunt de copy tot en met de vrijdag voor deze datum inleveren tot 

17.00 uur.

De Grensstreek verschijnt tweewekelijks in een oplage van 
20.000 exemplaren. Druk en verspreiding: Wegener huis-aan-huisbladen. 

Verspreiding op woensdag in Glanerbrug, Enschede-Oost en 

 Lonneker; op dinsdag in Losser, Overdinkel en Glane.Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen.

J. Smit
Nieuw Frieslandstraat 377532 ZB GlanerbrugEmail: jenne.smit@kpnmail.nl

Acquisitie en informatie over adverteren in de Grensstreek.

Voor Grenspaaltjes (alleen tegen contante betaling van  7,50). 

W. Meester
Kerkstraat 107
7532 AS GlanerbrugTelefoon. 053-4613366Fax. +31(0)847137768Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

Klachten over bezorging?W. Meester
Kerkstraat 107
7532 AS GlanerbrugTelefoon. 053-4613366Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de in deze krant 

gemaakte druk- en zetfouten.

HUISARTSEN
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsenpost 

Enschede.

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoor-

uren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen 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 con-

tact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisartsen van 

de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling voor over-

dag. 

SAMENWERKENDEAPOTHEKEN ENSCHEDE
Openingstijden:

Apotheek De EekmaatMaandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 

uur tot 18.00 uur.

Apotheek De EsmarkeMaandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 

uur tot 17.30 uur.

Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de Centrum 

Apotheek.

PRIKPOST ARIËNSAriënshuis, Redemptoristenpark 1. Op maandag van 8.15 tot 

9.00 uur (voor dagcurves diabeten).
Op maandag en donderdag van 8.15 tot 10.00 uur.PRIKPOST EEKMAATFysiotherapie De Eekmaat, Schoolstraat 20.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 11.00 

uur. Ponsplaatje van het ziekenhuis meenemen !!TANDARTS
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de 

tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.FYSIOTHERAPIEFysiotherapie De EekmaatSchoolstraat 20. Telefoon: 053-4618738.Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. Telefoon: 053-7000000.Fysiotherapie GlanerbrugArienshuis afd. D.Redemptoristenpark 1. Telefoon: 053-4618891.Fysiotherapie WesterhofKerkstraat 30. Telefoon: 053-4613997.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 informatie op 

één gezamenlijke site.

ONDERDELENSHOP

Het vertrouwde adres 

voor al uw Reparaties, 

Onderdelen en Accessoires

Onderdelen
Accessoires

Reinigen
Service

Reparatie

Computers
Software

PC- reparaties
Multimedia

Gaming

GRONAUSESTRAAT 1301 -  GLANERBRUG  - 0534611525

ANBO en KBO over OV Chipkaart
GLANERBRUG - Op vrijdag 14 oktober organiseren de K.B.O. en 

de ANBO een infomiddag over het gebruik van de OV Chipkaart 

die per 1 november wordt ingevoerd in Overijssel. 
Herman de Gooijer van Connexxion zal u in het Meijershoes 

aan de Kerkstraat alles  uitleggen over het gebruik van de OV 

Chipkaart. 
De middag is toegankelijk voor alle senioren. De entree is gratis 

en de ko�  e staat klaar. Aanvang: 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. Na a� oop van de 

presentatie is er een kleine gratis bingo.

Praktijkverpleegkundigen Ine Smits en Carla Kranenburg:
Spreekuur hart- en vaatziekten heeft veel positieve resultatenGLANERBRUG - De afgelopen  5 jaar hebben  de praktijkver-

pleegkundigen Ine Smits en Carla Kranenburg  een spreekuur 

voor hart en vaatziekten gehouden. Nu lijkt het ons een goed 

moment om de balans op te maken en u op de hoogte te stellen 

van de stand van zaken. Afgelopen jaren hebben we een groot 

aantal patiënten uit Glanerbrug met een hart- of vaatziekte of 

een verhoogd risico hier op, op ons spreekuur gezien. Zoals de 

meeste patiënten wel weten wordt tijdens het spreekuur aan-

dacht besteed aan roken, overgewicht, alcoholgebruik, bewe-

ging en voeding. 

Waarom besteden jullie juist daar zoveel aandacht aan?Roken, overgewicht, alcoholgebruik, beweging en voeding zijn 

zogenaamde leefstijlfactoren ofwel de leefwijze. Deze leefwijze 

heeft direct invloed op bloeddruk, cholesterol en daarmee de 

kans op een hart- of vaatziekte. De manier waarop u leeft kan 

positief beïnvloed worden door bijvoorbeeld af te vallen, meer 

te bewegen, minder zout en verzadigde vetten te gebruiken en 

te stoppen met roken.  Door aan deze factoren aandacht te be-

steden vermindert de kans op een hart- of vaatziekte.

Voor veel mensen is het echter best moeilijk om van leefstijl te 

veranderen. Dit komt doordat veel van deze factoren een ge-

woonte zijn geworden en een gewoonte is nu eenmaal moeilijk 

af te leren.
Door gerichte adviezen hebben we de afgelopen jaren gepro-

beerd samen met u uw leefstijl positief te beïnvloeden.Welke e� ecten hebben jullie spreekuren nu daadwerkelijk 

gehad?

Hoewel nog steeds veel mensen roken, zien we dat het aantal 

rokers onder de patiënten de afgelopen jaren is gedaald met 

7%. Dit mag gerust een persoonlijk succes worden genoemd 

voor alle patiënten die dit is gelukt. Vanaf januari 2011 worden 

de begeleiding en de eventuele hulpmiddelen, die u mogelijk 

nodig heeft om e� ectief te kunnen stoppen, soms vergoed van-

uit uw verzekering.In Glanerbrug zien we dat 42 % van de volwassenen matig over-

gewicht heeft ten opzichte van 35 % landelijk. En 37 % ernstig 

overgewicht in Glanerbrug ten opzichte van 11% landelijk. Ge-

lukkig zien we dat het aantal patiënten met overgewicht licht 

daalt.  Afvallen is direct van invloed op bloeddruk, cholesterol 

en op bloedsuiker. Ruim 19% van de patiënten met overgewicht heeft een te hoge 

bloedsuikerwaarde waardoor de kans op diabetes ofwel suiker-

ziekte toeneemt. Mede om die reden wordt geadviseerd af te 

vallen en goed te bewegen, minimaal een half uur per dag matig 

intensieve inspanning. Voldoende beweging (een half uur per dag matig intensieve in-

spanning) is ook een van de factoren die van invloed is op het 

voorkomen van haFamilie Wegman uit Glanerbrug 

wint iPadatziekten. Bewegen hoeft echt geen top-

sport in te houden. Wandelen, � etsen, zwemmen is ook goed.

Kerkelijk Centrum De Rank (PKN)Schipholtstraat 41Zondag  16 oktober  10.00 uur:  Ds. Mellema
Zondag  23 oktober 10.00 uur:  Ds. G. ElzengaHervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)

Gronausestraat 1200Zondag  16 oktober  10.00 uur:  Ds. Schepers - Van der Poll 

(Avondmaal)
Zondag  23 oktober  10.00 uur:  Ds. W.P.J. JanssenRooms Katholieke Kerk Kerkstraat 14

Zaterdag 15 oktober  19.00 uur:  Eucharistieviering door pastor 

Munsterhuis mmv het Herenkoor.Zaterdag 22 oktober  19.00 uur:  Woord- en communieviering 

door pastor Huitink mmv het HerenkoorAriëns ZorgpaletRedemptoristenpark 1Zaterdag 15 oktober  17.30 uur:  Eucharistieviering  in Grote 

Kapelzaal
Zaterdag 22 oktober 17.30 uur:  Eucharistieviering  in Grote 

Kapelzaal
Dinsdag 25 oktober  09.30 uur:  Eucharistieviering in Sacra-

mentskapel

Vervolg op pagina 3

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDHEID

oktober
25 (wk 41 en 43)november 

8 en 22 (wk 45 en 47)

december
13 en 20 (wk 50 en 51)

Verschijningsdata Grensstreek 2011

HUISARTSEN
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsenpost 

Enschede.

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoor-

uren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen 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 con-

tact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisartsen van 

de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling voor over-

dag. 

SAMENWERKENDEAPOTHEKEN ENSCHEDE
Openingstijden:

Apotheek De EekmaatMaandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 

uur tot 18.00 uur.

Apotheek De EsmarkeMaandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 

uur tot 17.30 uur.

Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de Centrum 

Apotheek.

PRIKPOST ARIËNSAriënshuis, Redemptoristenpark 1. Op maandag van 8.15 tot 

9.00 uur (voor dagcurves diabeten).
Op maandag en donderdag van 8.15 tot 10.00 uur.PRIKPOST EEKMAATFysiotherapie De Eekmaat, Schoolstraat 20.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 11.00 

uur. Ponsplaatje van het ziekenhuis meenemen !!TANDARTS
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de 

tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.FYSIOTHERAPIEFysiotherapie De EekmaatSchoolstraat 20. Telefoon: 053-4618738.Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. Telefoon: 053-7000000.Fysiotherapie GlanerbrugArienshuis afd. D.Redemptoristenpark 1. Telefoon: 053-4618891.Fysiotherapie WesterhofKerkstraat 30. Telefoon: 053-4613997.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 informatie op 

één gezamenlijke site.
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Familie Wegman uit 

Glanerbrug wint iPad

Oasis Game Glanerbrug groot succes:

‘Helemaal super, we hebben 

onze droom verwezenlijkt!’

GLANERBRUG - In de ontdek-

kingsreizigersbuurt in Glaner-

brug is met ondersteuning van

Alifa Welzijn, Plattelandsjon-

geren Overijssel, het Oasis 

Holland team, de Dorpsraad 

Glanerbrug en stadsdeel Oost  

iets geweldigs gebeurd.  De 

wijk is opgeruimd en schoon-

gemaakt, er zijn bloembak-

ken gevuld met planten, het 

speelhuisje in de speeltuin is 

opgeknapt en de parkeervak-

ken bij een aantal flats zijn 

gemarkeerd. Afgelopen zon-

dag ging een grote groep be-

woners, jong en oud,  de hele 

dag aan de slag om hun buurt 

op te knappen. Naar het voor-

beeld van de Oasis Game uit 

het verre Brazilië. De reacties 

waren unaniem: Helemaal 

super, we hebben onze droom 

verwezenlijkt!’

Kerstmarkt 2011 

Glanerbrug

Op zaterdag 17 december 

van 10.00 tot 17.00 uur en 

op zondag 18 december 

van 12.00 tot 17.00 uur is 

er in Glanerbrug weer een 

grandioze kerstmarkt. 

Op de Gronausestraat zijn 

zowel op de zaterdag als de 

koopzondag kerstkramen 

uitgestald met een grote 

diversiteit aan etenswa-

ren en kerstcadeaus. Het 

centrale plein voor Albert 

Heijn wordt omgedoopt 

tot heus kerstplein. Hier 

zal de knusse kerstmarkt 

plaatsvinden met uitlopers 

langs de Gronausestraat.  

De kerstsfeer komt er he-

lemaal in wanneer de ver-

schillende zangkoren hun 

liederen ten gehore zullen 

brengen, de vrolijke noot 

wordt verzorgd door een 

dweilorkest en voor de kin-

deren zal er een attractie te 

vinden zijn. 

Voor dit evenement wor-

den standhouders gezocht. 

Marktkramen worden 

verhuurd voor € 50,00 per 

kraam. Een pagodetent kost 

€ 120,00. Kijk voor meer 

informatie en aanmelding 

op wwwkerstmarktglaner-

brug.nl.  Aanmelden kan 

ook tegen contante beta-

ling bij Borderline Travel, 

Le Myosotis Lingerie, Mir-

the Bloemsierkunst, Nij-

huis Schoenmode of Men-

ger Modes.

Digitale
hoor-

toestell
en

0,-
5 jaar garantie

Gronauses
traat 1199 G

lanerbru
G

tel. (053) 461
53 53

Brugger Avond 2011

met Duo Brook en Trachtengruppe Tafers uit Zwitserland

Oasis Game is een werkwijze die is overgewaaid uit Brazilië. Een groep bewoners 

van de buurt gaat aan de slag om de dromen in hun wijk werkelijkheid te maken. 

Daarbij hebben de bewoners een week de tijd om alle spullen bij elkaar te halen 

die zij nodig hebben om die dromen de realiseren. 

Er is vrijwel geen budget, maar er is heel veel energie en kracht in de bewoners 

om hun buurt aan te pakken. 

De voorbereidingen van de Oasis Game in de ontdekkingsreizigersbuurt 

in Glanerbrug is te zien op het filmpje via 

http://animoto.com/play/04VJBdEfZrnALKrym8UBrQ. 

Eerst even op de foto. Vlak voordat ze aan de slag gaan                   
                   

                  (
foto Jenne Smit) 

GLANERBRUG - Eind sep-

tember werd er een schouw 

gehouden rondom  sporthal 

De Brug, het zwembad en het 

jeugdhonk in Glanerbrug. 

Op de schetsen voor het 

nieuwe jeugdhonk stonden 

nog geen fietsenstallingen, 

parkeerplaatsen, groen en 

overige herinrichting van de 

buitenruimte ingetekend. Be-

woners hebben samen met 

de Dorpsraad Glanerbrug en 

andere aanwezigen van Alifa, 

politie en het zwembad op 

deze middag de gemeente ge-

adviseerd om de buitenruimte 

in te richten. Ter plekke zijn 

verschillende oplossingen 

bedacht voor de herinrich-

ting. Ondanks de helaas lage 

opkomst van aanwonenden 

zijn er veel onderwerpen be-

sproken.

Aan de orde is geweest de in-

gang aan de Schipholtstraat, 

een plek voor een touringcar, 

extra parkeerplaatsen cre-

eren, nieuwe fietsenstallin-

gen, groenvakken, bomen en 

de toegankelijkheid naar de 

sporthal, het zwembad en de 

Hut. 

Binnen enkele weken ligt het 

definitieve ontwerp op tafel 

en informeren we iedereen 

over dit plan.

Planning 

Het bouwen van het jeugd-

honk is meegenomen in het 

proces voor vaststelling van 

het nieuwe bestemmingsplan 

Glanerbrug.

Zoals het er nu naar uitziet 

wordt het plan nadat de raads-

commissie Oost het heeft 

behandeld, op 14 november 

2011 door de raad vastgesteld. 

Op z’n vroegst kan de bouw 

dan halverwege november 

2011 starten.

Nieuwbouw jeugdhonk stapje dichterbij
GLANERBRUG - Op zaterdag 

29 oktober wordt bij café Natio-

naal aan het Heldersplein weer 

een Brugger Avond gehouden. 

De organisatie van deze fol-

koreavond voor zieke en een-

zame dorpsgenoten is zoals 

gebruikelijk in handen van de 

Brugger Daansers. Donateurs 

en vrienden worden ook van 

harte uitgenodigd. Aanvang 

20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is 

de zaal open en staat de gratis 

koffie en krentenwegge klaar. 

Deze avond wordt betaald uit 

het gaddergeld  dat ieder jaar  

rond Pasen door de Brugger 

Daansers in Glanerbrug en om-

geving wordt opgehaald. Aan 

deze avond werken dit jaar het 

Duo Brook, de Trachtengruppe 

Tafers uit Zwitserland en uiter-

aard De Brugger Daansers mee. 

Bewoners van AveleijnSDT en 

leden van de Zonnebloem en 

andere zieke mensen die den-

ken hiervoor in aanmerking te 

komen kunnen zich opgeven bij 

mevrouw Ten Kate (4612533) 

of mevrouw Van der  Meulen 

(4615347) van de Zonnebloem. 

Of bij Patricia Groothuis van 

de Daansers  (8521773), b.g.g. 

Hennie Blom (5382557). An-

dere belangstellenden zijn ook 

van harte welkom. Voor hen is 

de entree 3,50 euro en voor kin-

deren 1,50 euro.

Gronausestraat 1199  Glanerbrug  •  Tel. (053) 461 53 53

Gediplomeerd optometrist, opticien en contactlensspecialist
Aangesloten bij ANVC en OVN

VOQUE 189,-
ESPRIT 189,-
RAY-BAN 199,-
MEXX 199,-
NEW YORK YANKEES 199,-
EMPORIO ARMANI 239,-
HUMPHREY’S 189,-

Tijdelijk ontspiegeling gratis
Toeslag multifocaal € 149,-

Merkbrillen
incl. glazenincl. glazeni
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Jaargetijdenweg 6 - 7532 SX Enschede-Glanerbrug - 053 461 96 07 
info@voshaar-schuttingen.nl - www.voshaar-schuttingen.nl 

Voor een complete 
tuinVormgeVing

Glanerbrug in stadsdeel-
commissie Oost
Op dinsdag 2 oktober vergaderde de stadsdeel commissie 
Oost voor het eerst na het zomerreces. De Grensstreek 
informeert u kort over de zaken die met betrekking tot 
Glanerbrug aan de orde kwamen. 

Action
Eind mei verhuisde de Action 
van de Nieuw Frieslandstraat 
naar het Miro Center aan de 
Gronausestraat. Sindsdien 
staat het pand in Glanerbrug 
leeg. Gertjan Tillema (D66) 
vroeg hoe het staat met de 
bestemming ‘detailhandel’ 
van het pand. Ontwikkelings
manager Maaike Schaepers 
van de gemeente Enschede 
antwoordde dat de gemeente 
in gesprek is met de eigenaar. 
Schaepers: Er zijn grote bedra
gen mee gemoeid om de 
bestemming er af te krijgen. 
Geen haalbare kaart voor de 
gemeente. Daarom wordt met 
de eigenaar verder gesproken 
over twee andere mogelijkhe
den: opdeling in kleinere por
ties detailhandel en woonbe
stemming. Dat laatste heeft de 
voorkeur van de gemeente. 

Visie kernwinkelgebied 
Glanerbrug
De problemen rond de Action 
en Anytime Fitness hebben vol
gens secretaris Bart Klatt van de 
Dorpsraad Glanerbrug aange
toond dat Glanerbrug behoefte 
heeft aan een visie kernwinkel
gebied. Een klus waarmee Klatt 
zijn werkzaamheden als lid van 
de dorpsraad na 24 jaar af wil 
sluiten. Glanerbrug heeft dui
delijk behoefte aan een visie 
met betrekking tot het winkel
bestand, hield hij de aanwezi
gen voor. In de visie kernwin
kelgebied wil de dorpsraad 
samen met de Glanerbrugse 
ondernemers met het oog op 
de toekomst vastleggen welk 

beleid er gevoerd moet worden. 
Wanneer de notitie af is zal 
deze worden voorgelegd aan de 
ambtenaren en de politiek. 
Wethouder Niels van den Berg 
van stadsdeel Oost vindt het 
een goed initiatief dat er een 
gezamenlijke notitie van dorps
raad en winkeliers komt. Wel 
spreekt hij de hoop en ver
wachting uit dat de notitie 
onderdeel zal worden van de 
structuurvisie van de gemeente. 

Jongeren De Hut
Voorzitter Theo de Boer maakt 
zich zorgen over het jongeren
werk in Glanerbrug. Gemeente 
Enschede, Alifa en Dorpsraad 
Glanerbrug hebben zich de 
afgelopen jaren ingespannen 
om structuur te krijgen in het 
jongerenwerk in Glanerbrug 
Zuid, met name rondom jon
gerenonderkomen De Hut. 
Volgens De Boer is dat niet 
gelukt. Als oorzaak ziet hij 
onder andere het beleid van 
het jongerenwerk van Alifa en 
de frequente wisselingen van 
jongerenwerkers. In overleg 
met het Noaberhuus wil de 
dorpsraad het jongerenwerk 
nu zelf op poten zetten. De 
Boer hoopt dat er in de begro
ting van de gemeente voor 
2019 financiële ruimte voor 
vrijkomt. Wethouder Niels van 
den Berg onderkent het belang 
van de continuïteit van het 
jongerenwerk. En dat er op 
korte termijn maatregelen 
nodig zijn. Hij laat weten dat 
hij de financiering niet in 
beeld heeft en zegt De Boer 
toe dat te doen. 

Secretaris Bart Klatt blikt terug op 
24 jaar Dorpsraad Glanerbrug (deel 3)

GLANERBRUG – Aan het 
eind van het jaar zal de 
Dorpsraad Glanerbrug op 
zijn minst zijn gehalveerd. 
De DrG moet op zoek naar 
een nieuwe vorm van bur
gerparticipatie. 
De afgelopen maanden heeft 
secretaris Bart Klatt achter 
zijn laptop gewerkt aan een 
terugblik op 24 jaar DrG. In 
eerste instantie als reflectie 
op zijn eigen functioneren, 
maar gaandeweg ontstond 
een twaalf pagina’s tellende 
notitie met een opsomming 
van de diverse thema’s en 
onderwerpen waarmee de 
DrG zich zoal heeft bezig 
gehouden en zich voor heeft 
ingezet. De volledige notitie 

is gepubliceerd op de web
site van de dorpsraad. In de 
Grensstreken die dit jaar nog 
zullen verschijnen zal de 
redactie tot het eind van het 
jaar een keuze maken uit de 
thema’s die Klatt in zijn noti
tie heeft opgeschreven. In 
deze Grensstreek leest u  zijn 
bevindingen over de Ont
dekkingsreizigersbuurt.  

Bart Klatt blikt terug op 24 jaar Dorpsraad Glanerbrug

Deel 3: De Ontdekkingsreizigersbuurt 
2005-2015:  
De Ontdekkingsreizigers-
buurt 
In het begin van deze eeuw 
werd de ontdekkingsreizigers
buurt ingedeeld als ‘aan
dachtsgebied’. Een buurt met 
meer dan gemiddelde proble
men op sociaaleconomisch 
terrein en op het gebied van 
de leefbaarheid. Aan het tot 
stand komen en de uitwerking 
van dit toch breed gedragen 
plan hebben diverse instan
ties waaronder de dorpsraad 
Glanerbrug, politie, woning
bouwvereniging, maatschap
pelijk en welzijnswerk mee
gewerkt met als gezamenlijk 
doel een verdere teruggang en 
verloedering van de buurt 
tegen te gaan. De Dorpsraad 
heeft hier veel tijd en energie 
in gestoken en was samen met 
Alifa jarenlang de trekker van 
dit project. 
Het plan heeft de eerste jaren 
alle direct en indirect betrok
ken instanties alsook de bewo

ners bij elkaar gebracht en 
heeft zijn waarde bewezen. 
Een gevolg van een de korte 
woon en verblijfperiode in een 
wijk is dat jaarlijks een herha
ling van inzet en activiteiten 
noodzakelijk blijkt te zijn. Het 
blijft voor de dorpsraad een 
aandachtsgebied waarin een 
zekere toezicht en controle 
aanwezig dient blijven. 
De beperkte financiële midde
len van het verantwoordelijke 
stadsdeel en de vele wisselin
gen binnen de welzijnsorgani
satie kwam het geheel niet ten 
goede. Continuering van het 
sociaal plan ontdekkingsreizi
gersbuurt 
Er wordt heden ten dage door 
de verantwoordelijke instan
ties meer aangestuurd op 
organisatie door en vanuit 
bewoners uit de eigen buurt of 
wijk. De dorpsraad heeft bij 
het stadsdeelmanagement 
Oost aangegeven dat voor 
buurten met meer dan gemid
delde problemen op sociaal

economisch terrein, begelei
ding en aansturing 
noodzakelijk blijft. Een korte 
verblijfsduur van bewoners 
motiveert hen niet om als 
bewoner zich in te zetten voor 
de continuering van eerder 
behaalde resultaten in wijk of 
buurten. Het stadsdeelma
nagement alsook de dorps
raad moeten keuzes maken en 
de dorpsraad heeft dan ook 
besloten om zich alleen nog 
maar op verzoek van de bewo

ners met ‘Het Sociaal Plan 
Ontdekkingsreizigerbuurt’ 
bezig te houden en hierin dan 
bemiddelend op te treden.  De 
personele sterkte van de 
dorpsraad is er mede debet 
aan dat na 10 jaar inzet voor 
dit aandachtsgebied de uitda
ging niet meer bij de dorps
raad ligt, maar gedragen, 
gestuurd en begeleid dient te 
worden door de woningcor
poratie en het stadsdeelma
nagement Oost.

De komende en gaande wethouder met 
 Glanerbrugse roots
GLANERBRUG – Patrick Welman (CDA) en Niels van den 
Berg (BBE) hebben beide hun roots in Glanerbrug. Hun 
betrokkenheid bij het grensdorp toonden ze vooral in de 
periode dat ze deel uitmaakten van de gemeenteraad. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar viel het CDA 
buiten de boot bij de coalitiebesprekingen. Gevolg: Patrick 
moest zijn zetel als wethouder voor Economie en Werk 
opgeven. De partij van Niels kwam als grootste uit de bus. Hij 
kreeg de portefeuille van wethouder. De redactie van de 
Grensstreek stelde een aantal vragen aan de twee over hun 
periode als lid van de gemeenteraad en als wethouder. 

Wanneer ben je in de 
gemeenteraad gekozen? 
Welke periode(s) heb je er in 
gezeten?
Patrick: In 2002 ben ik lid  
van de gemeenteraad van 
Enschede geworden. Dat heb 
ik tot 2012 mogen doen. In dat 
jaar ben ik namelijk wethou
der geworden.

Niels: Sinds 2010 heb ik de rol 
als volksvertegenwoordiger 
mogen vertolken namens BBE. 
Vanaf 2014 als fractievoorzit
ter. In deze periodes heb ik 
zo’n beetje alle portefeuilles 
vertegenwoordigd.

Patrick werd in mei 2012 wet
houder Economie & Werk als 
opvolger van Myra Koomen. 
Zes jaar lang vervulde hij deze 
functie. Niels is enkele weken 
geleden geïnstalleerd als wet
houder voor Zorg & Welzijn, 
Sport en Burgerparticipatie. 
Bovendien is hij nu wethouder 
voor het stadsdeel Oost. 

Als wethouder loop je het 
risico voor de burger 
minder zichtbaar te zijn. 
Patrick, waardoor komt 
dat? Wat zijn jouw 
ervaringen? En Niels, hoe 
wil je dat eventueel 
voorkomen?

Patrick: Het kan goed zijn dat 
ik de afgelopen zes jaar niet 
altijd goed zichtbaar was voor 
de inwoners van Glanerbrug 
en de omliggende wijken. Als 
stadsdeelwethouder West heb 
ik me vooral op dat stadsdeel 
gericht. Daarnaast word je als 
wethouder van Enschede ook 
gevraagd om tijd te steken in 
landelijke en regionale ont
wikkelingen en overleggen. 
Voor Enschede belangrijk. 
Weet zeker dat ik desondanks 
voor veel inwoners van stads
deel West wel zichtbaar was, 
bijvoorbeeld door het organi
seren van spreekuren, werkbe
zoeken en een column in wijk
blad de ZuidWester. Wat 

betreft Glanerbrug heb ik 
getracht om via andere onder
werpen een bijdrage aan de 
ontwikkeling van mijn geboor
tedorp te leveren. Denk aan 
gesprekken met ondernemers 
en Glanerbrug Werkt! Maar 
ook heb ik elk jaar met enorm 
veel genoegen deelgenomen 
aan de 45 mei vieringen. 

Niels: Ik ben mij er zeer van 
bewust dat dit op de loer ligt. 
Inmiddels ben ik enkele 
weken aan de slag en de 
agenda staat al weken vooruit 

volgeboekt. Door benader
baar te zijn en te blijven op 
momenten dat dit kan en via 
digitale communicatie mid
delen wil ik mijn uiterste best 
doen er voor de samenleving 
te zijn. Het persoonlijke con
tact zal minder intensief en 
korter zijn, maar zolang het 
oprecht is en de betrokken
heid groot, is dit te borgen. Tot 
slot heb ik tijd ingeruimd in de 
agenda om de wijken van Oost 
in te trekken. Iedere week 
werk ik 1 a 1.5 dag vanuit het 
stadsdeel Oost. 

Niels van den Berg (BBE) Patrick Welman (CDA)
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 € 2,99
elders

DIE GRENZE Almelo (2x) 
Borculo 
Borne 

Denekamp 
Dinxperlo 
Doetinchem 

Emmen 
Enschede (4x)
Enter 
 

Glanerbrug 
Goor
Haaksbergen 
 

Hengelo 
Losser 
Oldenzaal (2x) 
 

Ootmarsum 
Overdinkel
Raalte
 
 

 
 
 Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op. 
De aanbiedingen zijn geldig van

  15 t/m 29 oktober 2018.

Tubbergen 
Ulft 
Winterswijk (2x) www.diegrenze.nl

Sculpture pour homme 
eau de toilette 
100 ml 

Nikos

Mr. Muscle
Toilet power vlek vernietiger  
750 ml 

White Xtra 75 gram of classic 50 gram  
per stuk € 0,29

Twix 

Hydro tropical thunder 500 ml 
per stuk € 0,49

Monster

Axe 
Deospray final edition - 2012 - 
of marine 150 ml 

Wasmiddel sauber & glatt  
18 wasbeurten 

Persil Centrum
Select 50+  
60 tabletten 

Wattenschijfjes
100% cotton wattenschijfjes 
80 stuks 

Rexona
Deospray cotton dry, woman dry  
of invisible black + white 150 ml 

Natural vitality of fruity rhythm geschenkset 
                                          

Adidas

Ice tea 500 ml black tea peach,  
white tea blueberry of  
green tea lemongras

Ganic

Life by special edition eau de toilette 
                                         50 ml   

Esprit

Pure eau de toilette 
15 ml  

Esprit
Luxe fleece plaid donkerblauw of beige 
150 x 200 cm 

Woondeken
50 ml eau de toilette + 250 ml showergel  

Alle beschikbare varianten, 150 gram 
                            per stuk € 0,39

Cesar

100 ml 

MonsterMonsterMonster
 € 63,25

elders

-77%

NikosNikosNikos
 € 12,95

elders € 15,99
elders

-77%-76%

 € 3,99

-57%

 € 2,29
elders

GanicGanicGanic

-69%

Cesar

-75%

Twix 
 €  12,95

elders

-62%

 € 18,99
elders € 3,96

elders

green tea lemongras                            per stuk € 0,39                            per stuk € 0,39                            per stuk € 0,39

DIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZEDIE GRENZE Almelo (2x)Almelo (2x)Almelo (2x) Denekamp Emmen

3 VOOR 
€ 1,00

-70% -85%

GlanerbrugGlanerbrug Hengelo Ootmarsum

 € 3,27
elders

-64%

elderselders
Druk- en zetfouten voorbehouden

elders € 2,99
elders

 € 13,80
elders

€ 14,99

 € 2,99

 
€ 1,29

-72% -58%

 € 6,99
elders € 4,49

elders

 
€ 2,99

-81%

50 ml eau de toilette

€ 3,99
 € 20,59

elders

12 VOOR 
€ 4,99

-71%

 € 0,99
elders

 
€ 0,29

-74%

Axe 
 € 2,59

elders

 
€ 0,69  

€ 1,00

 € 4,99

€ 5,99

12 VOOR 
€ 1,99

 € 12,60
elders

 4 VOOR 
€ 1,00

MEDIKAMENTE   
PARFUMERIE  DIE GRENZE  
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GVV EILERMARK 
Donderdag 18 oktober
Thuis
18:30 Eilermark JO13-1 - Quick ‘20 JO13-4
Vrijdag 19 oktober
Thuis
20:45 Eilermark VR1 zaal - HHC Hardenberg VR1
Zaterdag 20 oktober
Thuis
10:30 Eilermark JO10-2 - Vogido JO10-5
14:00 Eilermark 3 - SDC ‘12 6
16:00 Eilermark VR1 - ASC ‘62 VR1
Uit
08:30 ATC’65 JO10-4 - Eilermark JO10-1
09:00 Enter JO8-1 - Eilermark JO8-1
10:45 RKSV JO14-1 - Eilermark JO14-1
14:00 Vogido 2 - Eilermark 2
Zondag 21 oktober
Thuis
10:45 Eilermark 2 - BSC Unisson 2
Uit
14:00 Saasveldia 1 - Eilermark 1
Dinsdag 23 oktober
Uit
20:00 Hector 1 - Eilermark 1
Vrijdag 26 oktober
Uit
20:00 Jong Eagles/Markt 19 4 - Eilermark 1 zaal

Zaterdag 27 oktober
Thuis
10:30 Eilermark JO10-2 - Achilles ‘12 JO10-4
13:00 Eilermark JO14-1 - De Esch JO14-2
Uit
08:30 Sportlust Gl.JO8-1G - Eilermark JO8-1
10:00 Achilles/EMOS JO13-2 - Eilermark JO13-1
10:00 Vogido JO10-3 - Eilermark JO10-1
14:30 Sportlust Gl. 4 - Eilermark 3
Zondag 28 oktober
Thuis
10:45 Eilermark 2 - Vosta 3
11:30 Eilermark VR1 - Berghuizen VR2
14:00 Eilermark 1 - Victoria ‘28 1
Uit
09:00 Lutte De 4 - Eilermark 4
Dinsdag 30 oktober
Uit
20:00 GFC VR1 - Eilermark VR1
20:00 ZVH VR1 - Eilermark VR1 zaal

SV SPORTLUST
Zaterdag 20 oktober
Thuis
11:00 Sportlust Gl. JO15-3 - Sparta E. JO15-6 
16:20 Sportlust Gl. JO19-2 - Sparta E. JO19-3
Uit
08:45 Hulzense Boys JO8-1 - Sportlust Gl. JO8-1G

12:00 Drienerlo 4 - Sportlust Gl. 4
Zondag 21 oktober
14:00 Sportlust Gl. 1 - Reutum 1
Zaterdag 27 oktober
Thuis
08:30 Sportlust Gl. JO10-2 - UDI JO10-1
08:30 Sportlust Gl. JO9-2 - Avanti W. JO9-4
08:30 Sportlust Gl. JO8-1G - Eilermark JO8-1
09:45 Sportlust JO12-1 - Oranje Nassau JO12-2
09:45 Sportlust Gl. MO15-1 - Hengelo MO15-1
11:00 Sportlust Gl. JO15-3 - Lutte De JO15-2
11:05 Sportlust Gl. JO15-1 - Vogido JO15-2G
12:45 Sportlust JO17-2 - Rigtersbleek JO17-3
13:45 Sportlust JO19-1 - Victoria ‘28 JO19-1
14:30 Sportlust Gl. 4 - Eilermark 3
16:20 Sportlust Gl. JO19-2 - ATC’65 JO19-7
Uit
08:30 De Esch JO9-3 - Sportlust Gl. JO9-1
08:30 Wilhelminaschool JO7-1 - Sportlust JO7-1
09:45 Bon Boys JO10-2 - Sportlust Gl. JO10-1
11:15 BWO JO13-2 - Sportlust Gl. JO13-1
12:30 Victoria ‘28 JO15-3 - Sportlust JO15-2
14:30 Achilles E 1 - Sportlust Gl. 1
14:30 Wilhelminaschool 5 - Sportlust Gl. 2
Zondag 28 oktober
Thuis
09:45 Sportlust Gl. 2 - TVV 2

Uit
14:00 Losser 1 - Sportlust Gl. 1
Dinsdag 31 oktober zaal
Locatie: Deppenbroek (Enschede)
21:45 Sportlust Gl. 2 - Eilermark 1

SC OVERDINKEL
Woensdag 17 oktober
20:00 Overdinkel VR25+1 - Achilles E. VR25+1 
Donderdag 18 oktober
18:30 Sparta E. JO13-2 - Overdinkel JO13-1
Zaterdag 20 oktober
Thuis
10:00 Overdinkel MO17-1 - Achilles ‘12 MO17-2
Uit
08:30 Bon Boys JO8-3 - Sc. Overdinkel JO8-3
14:30 FC Berghuizen JO17-1 - Overdinkel JO17-1
Zondag 21 oktober
14:00 KSV 1 - Sc. Overdinkel 1
Dinsdag 23 oktober
20:00 Barbaros 1 - Sc. Overdinkel 1
Woensdag 24 oktober
18:30 Quick ‘20 JO17-4 - Overdinkel JO17-1
Zaterdag 27 oktober
Thuis
09:00 Sc. Overdinkel JO8-1 – Losser JO8-6
10:00 Overdinkel JO11-2 - SV De Lutte JO11-2
10:00 Overdinkel JO11-3 - EMOS/Achilles E. JO11-3

10:00 Overdinkel MO17-1 - EMOS/Achilles E. MO17-1
11:45 Overdinkel MO13-1 - EMOS/Achilles E. MO13-1
12:00 Overdinkel JO13-2 - SV De Lutte JO13-2
13:30 Sc. Overdinkel JO17-2 – LSV JO17-2
Uit
09:00 Hengelo JO8-1 - Sc. Overdinkel JO8-2
09:00 Achilles ‘12 JO11-5 - Overdinkel JO11-4
09:30 BSC Unisson JO9-1 - Overdinkel JO9-1
09:45 Quick ‘20 JO11-3 - Overdinkel JO11-1
10:00 LSV JO8-2 - Sc. Overdinkel JO8-3
11:20 Rigtersbleek JO17-2 - Overdinkel JO17-1
12:30 Losser JO15-1 - Sc. Overdinkel JO15-1
14:45 De Tubanters JO19-1 - Overdinkel JO19-1
16:45 Losser 3 - Sc. Overdinkel 2
Zondag 28 oktober
Thuis
09:30 Sc. Overdinkel 4 - FC ’t Centrum 3
10:00 Sc. Overdinkel 2 - SV De Lutte 2
14:00 Sc. Overdinkel 1 – Erix 1
Uit
10:45 FC Suroye-Medi. 2 - Sc. Overdinkel 3

GKV ONS CLUBJE
Woensdag 17 oktober
20:00 GKV Ons Clubje MW1 - Devinco MW1
Zondag 21 oktober
14:30 DLKV 1 - GKV Ons Clubje 1
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden

Gronausestraat 1291     7534 AK GLANERBRUG
Tel.: 053 - 461 06 67                     Naast de Hema

Brillen en contactlenzen  

De Rommelpot speelt  
‘ ’n Klap van de Mul’

LOSSER  ‘ ’n Klap van de Mul’. 
Zo heet het blijspel in drie 
bedrijven dat De Rommelpot 
uit Losser op de planken 
brengt. De regie is in handen 
van Marietje Noordkamp. De 
oorspronkelijke naam is ‘Der 
Meisterboxer’ en is geschre
ven door Otto Schartz en Carl 
Mathern. Vertaald in dialect 
door Ben ten Velde. ‘Der Meis
terboxer’ is in 1968 verfilmd 
met Willi Milowitsch in de 
hoofdrol. Bij De Rommelpot 
spelen onder andere Jan 
Peters,  Michel de Wal, René 
Jochem, Marijke Hovestad en 
Renate ter Doest mee.

Kroegbaas Bertus Lubbers 
geeft zich uit voor bokser. Zo 
probeert hij om onder zijn 
bazige vrouw uit te komen en 
zet hij de bloemetjes buiten. 

Pech als de echte bokser Lub
bers op de proppen komt. Dan 
moet hij het opnemen tegen 
de wereldberoemde Ameri
kaanse bokser Billy Obama. 
De ene leugen wordt op de 
andere gestapeld en men 
draait zich steeds verder in 
een poel van bedrog en halve 
waarheden.

De voorstellingen worden nog 
gespeeld in de Muziekschool 
‘De Sleutel’, Diepenbrocklaan 
41 in Losser op 26 en 27 okto
ber om 20.00 uur. 
Kaarten (€ 10, 65 plus € 8) zijn 
te bestellen via telefoonnum
mer 0535381489 (Grady Ben
schop) of 0535360769 (Jan 
Peters) of via de website van 
De Rommelpot  www.derom-
melpotlosser.nl. 

Sportlust informeert leden over 
Ontmoetingscluster Het Bultserve
GLANERBRUG  Zes sportver
enigingen zijn op 1 oktober lid 
van de Coöperatie Ontmoe
tingsclusters: Enschedese 
Hockey Vereniging, CVV 
Sparta, Victoria ’28, s.v. Sport
lust Glanerbrug, v.v. Rigters
bleek en CVV Achilles. De 
bestuursleden van deze ver
enigingen ondersteunen op 
deze wijze het gedachtegoed 
van Ontmoetingsclusters en 
gaan hier binnen de eigen ver
eniging invulling aan geven. 
Het bestuur van sv Sportlust 
nodigt alle leden en ouders 
van minderjarige leden uit om 
de bijeenkomsten over de 
Ontmoetingscluster op Het 
Bultserve op donderdag 1 
november en 13 december  te 
bezoeken. Ieders opkomst is 
dringend gewenst, het gaat 
immers over belangrijke   
veranderingen binnen onze 
vereniging. We beginnen 
beide avonden om 20.00 uur 
in het clubgebouw op Het 
Bultserve.

In 2017 is vanuit een burger
initiatief het idee van Ontmoe
tingsclusters in Enschede ont
staan. De stad Enschede is 
verdeeld in 12 clusters waarin 

door middel van Ontmoe
tingsparken, Ontmoetingshui
zen, Ontmoetingsspeeltuinen 
en Ontmoetingskinderboer
derijen inwoners samenko
men. Door het samenbrengen 
van diverse organisaties en 
initiatieven op een locatie bin
nen de clusters wordt ontmoe
ting, verbinding en vereniging 
gestimuleerd. De clusters cre
eren plekken waar iedereen 
elkaar ontmoet en leert ken
nen. Het samenkomen heeft 
als doel om de bereidheid 
elkaar te helpen, ondersteu
nen, inspireren en adviseren 
te versterken en vergroten. 
Naast het positieve effect op 
de burgerparticipatie is het de 
ideale manier om financiële 
voordelen voor alle betrokken 
te realiseren.

Meer informatie over deze bij
eenkomst over de Ontmoe
tingsclusters kunt u vinden op 
de website van sv Sportlust 
Glanerbrug. 

Eensgezindheid op herhaling met 
‘Dekselse Lena Hopsasa’ 
OVERDINKEL  Op vrijdag 9, 
zaterdag 10, vrijdag 16 en 
zaterdag 17, vrijdag 23 en 
zaterdag 24 november speelt 
de christelijke toneelvereni
ging Eensgezindheid uit Over
dinkel ‘Dekselse Lena Hop
sasa’ van J.E.G. Ruiter. De 
voorstellingen van deze klucht 
in drie bedrijven worden 
gegeven in het Nederlands 
Hervormde Verenigingsge
bouw, Hoofdstraat 147 in 
Overdinkel. De zaal gaat open 
om 19.00 uur, het doek om 
20.00 uur. 

Eensgezindheid speelde de 
klucht eerder in 2005. Maar is 
daarom niet minder veras
send. Ook omdat de cast toch 
wel uit heel andere spelers 
bestaat als destijds.  
Waar gaat het toneelstuk over? 

Oom Geert is jarig en krijgt 
zijn familie op bezoek. Helaas 
komen zij eigenlijk niet voor 
oom Geert maar meer om te 
kijken of er niets te halen 
valt… Maar hierbij hebben ze 
geen rekening gehouden met 
de vriendin van oom Geert: 
Lena Hopsasa. Op de website 
www.eensgezindheidoverdin
kel.nl kunt u foto’s zien van de 
voorstelling van 2005. 

Kaartverkoop via de reser
veerlijn van  Eensgezindheid: 
06 38 71 83 45. De kaartver
koop start op maandag 22 
oktober om 15.00 uur. Op de 
daaropvolgende dagen kunt u 
de reserveerlijn bellen tussen 
18.00 en 20.00 uur. Meer infor
matie via eensgezindheid@
hotmail.com .

Wethouder Eerenberg opende Kinder-
boekenweek op obs De Esmarke

ENSCHEDE  Wethouder 
Eelco Eerenberg van Onder
wijs opende woensdag 3 okto
ber de Kinderboekenweek op 
de obs De Esmarke. Hij was 
niet alleen naar de Esmarkel
aan gekomen om samen met 
Julian (6) de Kinderboeken
week te openen. Ook las hij de 

leerlingen van de onderbouw 
voor uit ‘Kikker vindt een 
vriendje’ van Max Velthuijs. Ze 
luisterden ademloos. 
De 64 ste editie van de Kinder
boekenweek duurde tot 14 
oktober. Het thema van 2018 
was ‘Vriendschap’, het motto 
‘Kom erbij!’
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Jaargetijdenweg 45 
7532 SX Enschede
Telefoon (053) 461 76 11
E-mail krabbe@colorsathome.nl

Actie geldt van 22 oktober t/m 3 november 2018

20% KORTING
OP GORDIJNEN

Geen standaard zorg... 

...maar liefdevolle zorg.

www.liberein.nl | info@liberein.nl | 053 - 482 66 88

Liberein. Liefdevolle zorg. Basis voor geluk.

www.livio.nl0900-9200

Thuiszorg?
Uw zorgvraag is bij ons in goede handen
Iedereen voelt zich het beste in de eigen omgeving. Met thuiszorg van Livio 
kunt u zo lang, veilig en plezierig mogelijk in die eigen omgeving blijven 
wonen. We hebben vele vormen van thuiszorg in huis en zijn altijd bij u in de 
buurt, dag en nacht. Naast normale persoonlijke verzorging en verpleging 
bieden we diverse zorgspecialismen. Dus ook wanneer de zorg complexer 
wordt, kunnen we die blijven bieden.

Eén telefoontje of e-mailtje is genoeg om in contact te komen met onze 
wijkverpleegkundigen. Zij helpen u graag met het aanvragen van de zorg en 
het regelen van de eventuele vergoedingen.


