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25 jaar bij Mannenklank:
vader huldigt zoon

Eilermark: 2020 staat in
het teken van het 100 jarig
bestaan

44e optocht Grenskeerlkes
met minstens 44 deelnemers

Ook 28 ste editie van de Boekenbeurs Glanerbrug
voor drie goede doelen
GLANERBRUG - Meer dan zestig duizend boeken staan het
komende weekeinde op u te wachten in basisschool De
Troubadour in Glanerbrug. En zoals gebruikelijk is de
opbrengst van deze 28ste editie voor drie goede doelen:
kindertehuis ‘Casa do Menino’ in Brazilië, De Wonne in
Enschede en Glanerbrug en de Vincentiusvereniging
Glanerbrug. De Vincentiusvereniging is een van de
initiatiefnemers van de Boekenbeurs Glanerbrug.
De Vincentiusvereniging is
een internationale vrijwilligersorganisatie. In Nederland
werd de eerste vereniging
opgericht in 1846. Op 28 januari 1932 belegde pastoor Pieper in Glanerbrug de oprichtingsvergadering
in
de
parochie O.L. Vrouw van de
Allerheiligste
Rozenkrans
bestaande uit acht leden. Binnen de Vincentiusvereniging
Glanerbrug ontstond in 1990
het idee om via het organiseren van een boekenbeurs het
werkkapitaal enigszins op te
krikken. “Al snel bleek dat de

opzet van zo’n beurs voor
onze vereniging alleen een te
zwaar karwei was. Qua aantal
leden en qua leeftijd”, aldus
voorzitter Gerard Olde Benneker. “In eerste instantie
werd de beurs dan ook samen
met de MOV-werkgroep georganiseerd en daarna met een
groep zelfstandig opererende
vrijwilligers”.
De Vincentiusvereniging is
weliswaar geworteld in de
christelijke traditie, maar
tegenwoordig bekommert de
vereniging zich om iedereen

in nood, ongeacht oorzaak,
achtergrond of geloof. “Ieder
mens die onze hulp nodig
heeft telt”, zegt Olde Benneker. “Via contacten met bijvoorbeeld huisartsen, wijkcoaches,
scholen
en
parochieleden krijgen we signalen van Glanerbruggers in
nood. Soms is de hulpvraag
zo concreet dat we direct tot
actie over kunnen gaan. Maar
het is ook mogelijk dat leden
van onze vereniging eerst bij
die mensen op bezoek gaat.
Dat zijn altijd informele
bezoeken om in te kunnen
schatten aan welke goederen
behoefte is. Die worden dan
gekocht bij een van de Glanerbrugse ondernemers. Het
afgelopen jaar hebben we vier
Glanerbruggers individueel
geholpen. En in december
hebben we met steun van een
aantal sponsoren bij 50 gezin-

Muziekvereniging Wilhelmina start kinderkoor

GLANERBRUG – Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug
is van plan in Glanerbrug een kinderkoor op te richten. Alle
leerlingen vanaf 6 jaar van de basisscholen in Glanerbrug en
de Eschmarke worden uitgenodigd bij het kinderkoor te
komen zingen. Een naam is er ook al: de KiWi’s. De eerste
repetitie is op woensdagmiddag 5 februari vanaf 15.30 uur in
het gebouw van Wilhelmina aan de Schipholtstraat 41.
“Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat kinderen ervoor
kiezen om muziek te gaan
maken”, meent voorzitter Wim
Elfring van Wilhelmina.
“Meestal volgen ze bij Wilhelmina eerst blokfluitles om na 1
of 2 jaar een instrument uit te
zoeken. Maar het kiezen voor

muziek heeft natuurlijk ook
veel en vaak met de achtergrond van de ouders te maken.
Wat wij als Muziekvereniging
Wilhelmina kunnen en willen
doen is alle mogelijkheden te
bieden en begeleiding te
geven om dit proces zo optimaal mogelijk te laten verlo-

pen. Onze jeugdopleiding
wordt van a tot z en in nauwe
samenwerking met Kaliber
Kunstenschool geleid door
professionals. En ondersteund
door een enthousiaste jeugdcommissie die ook op zijn tijd
zorgt voor de nodige ontspanning”. “We hopen als Wilhelmina de komende weken
zoveel mogelijk kinderen te
bereiken. Zingen kan bijna
iedereen en om te zingen heb
je al een eigen instrument: je
stem”, vervolgt voorzitter Wim
Elfring. “De repetities zullen
onder leiding staan Renee
Bisschop, een professionele

zangdocente. Ik hoop dat de
kinderen zich zo snel mogelijk
aanmelden”. Aanmelden met
vermelden van naam en leeftijd kan op: jeugdcoordinator@wilhelminaglanerbrug.nl.

De Vincentiusvereniging Glanerbrug telt op dit moment vijf leden. Op de foto (vlnr): Joop Damhuis,
Willy Dood, Gerard Olde Benneker en Willy Agten. Berti Hesselink ontbreekt op de foto. (foto Jenne Smit)
nen in Glanerbrug een kerstpakket afgeleverd”.
De 28ste editie van de boekenbeurs wordt gehouden op
vrijdag 24 januari (18.00 –
22.00 uur), zaterdag 25 januari (10.00 – 17.00 uur) en zon-

dag 26 januari (10.00 – 17.00
uur). De toegang van de boekenbeurs in De Troubadour
aan de Sonatestraat 45 in Glanerbrug is gratis. Boeken voor
de boekenbeurs zijn altijd
welkom. Maak daarvoor een

afspraak via de mail boekenbeurs.glanerbrug@gmail.com
of bel Peter Halman (0626978109).
Meer informatie is te lezen op
onze website www.boekenbeursglanerbrug.nl .

Ger Beernink stopt als voorzitter van de Dorpsraad
GLANERBRUG - Ger Beernink stopt in loop van dit jaar als
voorzitter van de Dorpsraad Glanerbrug. Hij is na een
zorgvuldige afweging tot de conclusie gekomen dat de
benodigde tijdsinvestering niet in evenwicht is met zijn
overige bezigheden. Hij heeft dan ook besloten op termijn te
stoppen met het voorzitterschap van de DrG. Voorlopig blijft
hij als voorzitter nog wel de zaken behartigen en is
aanspreekpunt voor de dorpsraad.
“We hebben als nieuwe dorpsraad het afgelopen jaar in Glanerbrug wel het een en ander
in gang gezet op het gebied
van wonen, winkelen, veiligheid, jeugd en welzijn. Er staat
de komende tijd veel te gebeuren in het dorp, de trein staat
bij wijze van spreken op het
perron klaar om te vertrekken.
Ik heb de afgelopen weken
gebruikt om alles nog eens op
een rijtje te zetten. Ga ik met
die trein mee of niet. Niet dus.
Het lukt me doodgewoon niet

ga ik op zoek naar een geschikt
persoon die de taak van voorzitter over wil nemen. In de
Grensstreek van 5 februari kunt u een uitgebreid interview met Ger lezen.

me de komende jaren twee of
drie dagen in de week met de
dorpsraad bezig te houden.
Naast mijn werk zit ik ook nog
in het bestuur van een aantal
instellingen en verenigingen.
Bovendien wil ik weer gaan
sporten. De komende periode

GRATIS

WAARDEBEPALING
VAN UW WONING.

Tel. (053) 488 59 95
enschede@euvermannuyts.nl
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MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

GLANERBRUG

E-mail: info@ashanty.nl
Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 053-5383342, ook tijdens weekeinden.
Bij geen gehoor via het ziekenhuis op laten roepen: 053-4873565.

Ook huisbezoeken
Telefoon: 06-20626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres: Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente

Naviva Kraamzorg

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de
Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer:
SHT, Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088 – 555 11 88.

Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. Telefoonnummer: 088–77 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar.

Tandarts

Huisartsen

SHT-Oost, Huisartsenpost Enschede

Maartje Kraamzorg

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

Lutterstraat 4, 7581 BV Losser.
www.maartje.nl / 088-0005215. Altijd bereikbaar!

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Beltstraat 70. Telefoon: 088 – 555 11 88.

Verloskundigen
Verloskundigenpraktijk ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
Schoolstraat 17, Glanerbrug
Esmarkelaan 170, Enschede

Samenwerkende Apotheken Enschede

Inloopspreekuren:

Openingstijden:

Spreekuur voor Wijkwijzer Glanerbrug:
iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur.

Apotheek De Eekmaat

Adres: Noaberhuus, Schipholtstraat 45.

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 puntjes op
de i zetten tijdens
het regelen van
een uitvaart.
Dat is mijn passie.”

De Centrum Apotheek
Beltstraat 43, verzorgt de avond-, nacht- en weekenddiensten
voor Enschede. Telefoon: 053-4314664.

izette Jonkers-Roelofs
Uitvaartleider

Mensen uit Losser kunnen buiten de openingstijden van de apotheken in Losser voor spoedrecepten tot 23.00 uur terecht bij
apotheek Oldenzaal aan de Prins Bernardstraat 4 in Oldenzaal.
Telefoon: 0541-516515.Daarna bij de dienstdoende apotheken
in Enschede of Hengelo.

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

Voor vragen en rechtstreeks contact
Wijkverpleging/Thuiszorg Voor vragen en rechtstreeks contact
Het wijkteam is per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@
twentsealliantie.nl

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.
Uitvaarthuis Glanerbrug Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89

www.vredehof.nl

Fysiotherapie

De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 6 februari 2020.
U kunt de copy tot en met de vrijdag voor deze datum inleveren tot
17.00 uur.

Fysiotherapie De Eekmaat

Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. Telefoon: 053-700 00 00.

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

Podotherapie Podofit

Acquisitie en informatie over adverteren:
W. Meester, Kerkstraat 107, 7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053 - 461 33 66
E-mail: stichting.grensstreek@ziggo.nl

VitaalCenter Smulders

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.

Pater Ten Winkelstraat 3
Katholieke vieringen:
Zaterdag 25 januari 18.00 uur: Eucharistieviering (pastor J. Kortstee)
Zaterdag 1 februari 18.00 uur: Woord- en communieviering
(pastor A.P.M.M. Peijnenborg)

Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6.
Telefoon: 053-2030055

Fysiotherapie-Podologie-Steunzolen

W W W. B E R T VA N D E R H E I D E . N L

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

Rooms Katholieke Kerk

Liberein, locatie Ariënshuis

Fysio Team

Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen:
J. Smit, Nieuw Frieslandstraat 37, 7532 ZB Glanerbrug
E-mail: jenne.smit@gmail.com

Gronausestraat 1200
Zondag 26 januari 10.00 uur: ds. Esther Scheer - Weijenberg
Zondag 2 februari 10.00 uur: ds. Gonda Elzenga

Kerkstraat 14
Zondag 26 januari 10.30 uur: Woord- en communie viering
(eigen groep) mmv het dameskoor

Schoolstraat 20. Telefoon: 053-4618738.

Colofon

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)

Voor een uitvaart in

vertrouwde handen

Wilt u
adverteren
in deze
krant?

Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62
BERT VAN DER HEIDE UITVAARTZORG

Bel
053-461 33 66
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Digitaal Ontmoetingspunt Glanerbrug zoekt vrijwilligers
GLANERBRUG – Ruim een half jaar geleden namen Jan
Willem Tierates en Jenne Smit het initiatief een digitaal
platform op te zetten voor Glanerbrug. Te vergelijken met
Hallo Losser.nl en Borne Boeit.nl. Tierates is voormalig lid
van de Dorpsraad Glanerbrug en Smit is redacteur van de
Grensstreek. Wat de twee tot nu toe hebben gerealiseerd is
terug te vinden op de website ‘Digitaal Ontmoetingspunt
Glanerbrug’. Nu wordt het tijd hun idee verder uit te
werken en uit te voeren met de nodige vrijwilligers, vinden
ze. “We zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers die zitting
willen nemen in het bestuur, de redactie of op een andere
(creatieve) manier een bijdrage willen leveren aan de
website”.
De websites Hallo Losser.nl en Borne Boeit.nl geven digitale
informatie over alles wat er in hun dorp gebeurt. Met een
agenda, nieuws, sociale kaart, gezondheidszorg, winkelen,
wonen, werk(en), sport, hobby en veiligheid (politie, brandweer). Zoiets willen we in Glanerbrug ook: een digitaal platform met een breed scala aan informatie. “We eind november
de informatie en kennis die we de afgelopen maanden over
zo’n digitaal platform hebben verzameld gedeeld,” aldus Tierates en Smit. “Nu is het tijd om de ideeën verder uit te werken en te voeren. Bij Wijkbudget Glanerbrug hebben we een
verzoek om een financiële bijdrage ingediend. Daarmee kunnen we de stichting en een eerste website met de hulp van
vrijwilligers gestalte geven”.
“Dat een grote groep vrijwilligers nodig is die zich in willen
zetten voor dit digitale platform is ons wel duidelijk geworden. We zoekenmensen die stukjes willen schrijven of foto’s
en filmpjes aan willen leveren. Iedere vereniging, organisatie
of instelling zou naar ons idee een vertegenwoordiger voor
het platform moeten hebben. Maar je kunt je natuurlijk ook
als individu aanmelden”. Hoe? Kijk eerst maar eens op de
website in opbouw: Digitaal Ontmoetingspunt Glanerbrug.
Lijkt het je wat? Stuur dan een mailtje met je naam en toelichting hoe je wilt bijdragen naar info@digitaalontmoetingspuntglanerbrug.eu. Misschien is het ook wel handig aan te
geven hoeveel tijd je per week aan DOG kunt besteden.

Gouden Enschede-spel voor Lisette
Meijer

Twintig twintig
De eerste maand van het nieuwe decennium zit er alweer bijna
op. Een nieuw jaar dat tegenwoordig twintig twintig wordt
genoemd. Dat vind ik zelf ook beter en vlotter klinken dan
tweeduizendtwintig. Hoewel dit laatste niet fout is en precies
aangeeft hoelang het geleden is dat kindeke Jezus op aarde
kwam.
We kijken echter niet meer achterom en alleen nog vooruit.
Ook dit jaar zullen ons weer dierbare vrienden of familieleden
ontvallen en aan de andere kant worden er weer nieuwe
wereldburgers geboren. Oude problemen zijn nauwelijks
opgelost of er komen van alle kanten weer nieuwe op ons af. Zo
gaat de ‘circle of life’ altijd door en daar zullen we mee moeten
leven, zolang we de hoofdprijs uit de staatsloterij niet winnen.
Maar met 15 miljoen op de bank zou je je bijna schamen ten
opzichte van de mensen die het met ietsjes minder moeten
doen. En dan nog rente moeten betalen voor je spaargeld, de
banken zouden zich moeten schamen.
Dat brengt me bij het woord van het afgelopen jaar: schaamte.
Een volledig verkeerde keuze zou ik zeggen. Als iedereen doet
wat hij voor zichzelf en zijn omgeving goed vindt dan hoef je je

Nieuwe kringloopwinkel in Glanerbrug
GLANERBRUG - Op 1 maart opent Melvin Drenthen aan de

Johnny Stübener

TV-serie ‘on tour’ in Enschede

Kinderen filosoferen over hun dilemma’s
GLANERBRUG - De Human kindertv-serie ‘Wat zou jij
doen?’ is op tournee en is 29 januari in Enschede. Kinderen
tussen de 10 en 13 jaar gaan die avond filosoferen met hun
ouders en andere opvoeders, aan de hand van dilemma’s en
fragmenten uit de serie. Kinderfilosoof Heleen Weber en
pedagogisch coach Miranda Brouwer geven een bijdrage. De
avond wordt georganiseerd door het Humanistisch Verbond,
omroep Human en Humankind, in samenwerking met
buitenschoolse opvang Het Kraaiennest.
Maureen Hofstede, locatiemanager bij buitenschoolse opvang
het Kraaiennest: “Vragen waarop antwoorden worden gezocht,
zijn onder meer: hoe kijken onze kinderen naar hun twijfels en
dilemma’s? En hoe ga je daar als opvoeder mee om? Op deze
avond leer je anders naar je kind en naar jezelf te kijken. Je krijgt
handvatten om beter in gesprek te gaan met kinderen”.
‘Wat zou jij doen?’ on tour vindt plaats in Humankind BSO
Het Kraaiennest, Gronausestraat 827 in Enschede, op 29 januari
van 17.00 tot 19.00 uur. Gratis entree, inclusief maaltijd. Kinderen, ouders, en iedereen die geïnteresseerd is, zijn welkom. Wel
vooraf aanmelden: humanistischverbond.nl/watzoujijdoentourenschede
Over de TV-serie ‘Wat zou jij doen?’
In deze 20-delige serie van Human, vertelt iedere aflevering een

ESCHMARKE – Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Enschede kreeg Lisette Meijer de gouden Enschede-speld opgespeld door burgemeester Onno van Veldhuizen. Lisette Meijer
zet zich al meer dan twintig jaar in voor Eschmarke-Zuid. Wat
begon als verzet van bewoners tegen de voorgenomen bouw van
urban villa’s leidde tot een wijkraad. Mede door haar inzet is er
veel gerealiseerd, aldus Van Veldhuizen. “Zoals het opknappen
van de rotonde en kunstwerk Loat goan aan de Oostweg, de
Kloostertuin, het hondenrenveld, de Landschapstuin, het
monument in het Babybos, de bijenstal, de boomgaard en recent
het verbeteren van het Ecopark.” Met haar lidmaatschap van de
ACWO zet ze zich tegenwoordig ook in meer algemene zin in
voor de wijkraden in Enschede. Behalve Lisette kregen ook oudGlanerbrugger Gerard Oude Vrielink en het echtpaar José en
Albert de Bruijn een gouden speld.

nergens voor te schamen. Schamen doe je als je iets bewust
gedaan hebt en waarvoor je bang bent dat dit door je omgeving
niet geaccepteerd wordt. Ik zou zelf kiezen voor respect als
woord van ieder jaar. Respect voor alles en iedereen en de
samenleving zodat je niemand tot last bent. Er komen elke keer
weer nieuwe regels bij om iedereen binnen de lijntjes te houden. Dit terwijl één respect regel al genoeg zou zijn, als iedereen zich daar ook aan houdt. Respect voor andermans spullen,
andermans geloof en andermans manieren. Hoe hij zelf denkt
te willen leven, reizen en eten. Eet smakelijk!

Kinderen en opvoeders gaan in gesprek over dilemma’s in BSO
Het Kraaiennest, Enschede
verhaal vanuit de belevingswereld van een kind. Een herkenbaar
verhaal met verschillende kanten, die nadat je ze gehoord hebt,
allemaal vaak even goed te begrijpen zijn. Denk aan een jongen
die verkering wil met een meisje dat liever vrienden wil blijven
of aan een meisje die het liefst alleen naar de middelbare school
wil gaan, terwijl haar beste vriend uit groep 8 juist bij haar in de
klas wil komen. Een groep kinderen die het verhaal voor het
eerst horen reageren erop. Tijdens het verhaal en na afloop. Wat
vinden zij? Veranderen ze van mening als ze het hele verhaal
horen? https://www.human.nl/wat-zou-jij-doen

Nieuw Frieslandstraat 20A in Glanerbrug een nieuwe kringloopwinkel: Kringloopcentrum Glanerbrug. Drenthen heeft ook een
vestiging in Eibergen. De kringloopwinkel gaat zich met Bart
Slotman als bedrijfsleider vestigen in het pand waar van november 2009 tot eind mei 2018 de Action nog was gehuisvest. De
feestelijk opening is op zondag 1 maart van 10.00 tot 17.00 uur
met kinderactiviteiten en een hapje en een drankje.
Het Kringloopcentrum Glanerbrug start ook een gratis ophaaldienst en verzorgt complete ontruimingen en verhuizingen. In
het pand met een winkeloppervlakte van 900 vierkante meer zal
bovendien een werkplaats voor dagbesteding worden gecreëerd.
Het Kringloopcentrum Glanerbrug is dan ook vanaf nu al op
zoek naar bruikbare goederen die kunnen worden opgehaald in
Glanerbrug. Mensen kunnen hiervoor Whatsappen of bellen
naar 0614735254.

Vader huldigt zoon
GLANERBRUG - In 1995 ging Henri Feddes als jongeman van 18
met gemengde gevoelens met zijn vader mee naar het Christelijk
Mannenkoor Glanerbrug. Nadat Henri twee repetities had meegemaakt had het zangvirus hem al snel te pakken. Bij café Spra-

kel in Lonneker zette een trotse vader en oud-voorzitter Meinco
Feddes zoon Henri op de nieuwjaarsreceptie van Mannenklank
in het zonnetje. Henri is 25 jaar lid van het Glanerbrugse mannenkoor waar hij ook regelmatig als solist actief is.
Voorzitter Jeroen de Lange blikte op de nieuwjaarsreceptie terug
naar het afgelopen jaar met de nodige ups en downs van het
mannenkoor. Hij dankte alle leden voor hun inzet en concludeerde zingen altijd weer verbindt. Verder werd afscheid genomen van dirigent Paul Kemper. Hij stond vijf jaar voor het koor.
De Lange overhandigde hem als dank een schilderij met een
portret van Paul. Half januari zal bekend worden gemaakt wie
hem opvolgt als dirigent.
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Alzheimer Café over ‘Wat moet je regelen?’

Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

ENSCHEDE - Op maandag 3 februari is er weer een avond van
het Alzheimer Café in Enschede. De avond wordt georganiseerd
door Alifa Welzijn Senioren in samenwerking met zorgorganisaties. Het thema van deze bijeenkomst is: Wat moet je regelen?
Voor deze avond hebben we Marian ten Thij, maatschappelijk
werker De Posten, bereid gevonden om onze spreker te zijn.

Administratiekantoor
D.J.J. Blom / C.G. van Veen
Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

De volgende punten zullen aan de orde komen:
–
(levens)testament, volmacht, mentor, bewindvoering, wat
moet je wanneer regelen?
– welke rechten hebben vertegenwoordigers?
– wie geef je vertrouwen?

Woensdags gesloten
Ook voor uw
administraties

GEVESTIGD
SEDERT 1959

Er zal ook schriftelijke informatie (van Alzheimer Nederland)
aanwezig zijn.

Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café is er voor bezoekers
volop gelegenheid vragen te stellen en met lotgenoten in contact
te komen, ook is er schriftelijke informatie aanwezig.
Deelname aan het Alzheimer Café is gratis.
Alzheimer Café:

Wijkcentrum de Roef
Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede
Datum en tijd:
Maandag 3 februari
19.00: zaal open
19.30 – 21.00 uur: programma
Toegang, koffie en thee zijn gratis.
Inlichtingen:	Voor inlichtingen kunt u bellen met
Wil Varwijk, Alifa
Welzijn Senioren, 053-4320122 of mailen:
w.varwijk@alifa.nl

* Hotel overnachtingen op
basis van vol- en
halfpension.
* Dagelijks verse burgerlijke
gerechten.
* à la carte dineren van
woensdag tot zaterdag
van 16:00-21:00 uur en
op zondag van
16:00-20:30 uur.

Het dS Hotel

dS Hotel Gronau
aan de Amtsvennweg
Voormalig Gasthof Gleis

* Vrijdag, zaterdag en
zondag vanaf 15:00 uur
vers gebak uit eigen
keuken.

Amtsvennweg 58
48599 Gronau
Tel.: +49 2562 3687
Email: gronau@ds-hotel.de
www.ds-hotel.de

* 2 bowlingbanen aanwezig
U kunt hier gebruik van
maken om een tafel te
reserveren op
gronau@ds-hotel.de of bel
+49 2562 3687, dit is een
aanbeveling van het team
dS Hotel Gronau

Openingstijden:

Hotel & Bar

------------ ------------------------------------

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00-11:00 uur
08:00-11.00 uur
08:00-11:00 uur
08:00-11:00 uur
08:00-11:00 uur
08:00-11:00 uur
08:00-11:00 uur

15:00-21:00 uur
15:00-21:00 uur
15:00-22:00 uur
15:00-22:00 uur
15:00-23:00 uur
15:00-23:00 uur
15:00-21:00 uur

Restaurant

----------------

gesloten
gesloten
16:00-21:00 uur
16:00-21:00 uur
16:00-21:00 uur
16:00-21:00 uur
16:00-20:30 uur

Voor gasten met halfpension is de keuken dagelijks om 18:30 uur open!

Bar en restaurant

De kegelbanen

Vergeten schoenen een rijk bezit!
Gun uw schoenen een tweede ronde, weggooien is zonde.

Wilt u
adverteren
in deze
krant?

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

Bergingen en overkappingen

VOOR EEN COMPLETE
TUINVORMGEVING

Bel
053-461 33 66

Jaargetijdenweg 6 - 7532 SX Enschede-Glanerbrug - 053 461 96 07
info@voshaar-schuttingen.nl - www.voshaar-schuttingen.nl
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Colofon

ANBO-nieuws

Bij Colors@Home Krabbe Interieurs vind je alles
voor jouw interieur op het gebied van behang,
vloeren, raamdecoratie, gordijnen en horren.
Wij geven kleur- en interieuradvies op maat voor
jouw nieuwe interieur!

Jaargetijdenweg 45
7532 SX Enschede
Telefoon (053) 461 76 11
E-mail krabbe@colorsathome.nl
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SPORT EN EVENEMENTEN

GLANERBRUG

Informatieavond dementie
ENSCHEDE - Dementie is een
ziekte die naar verwachting
steeds meer mensen gaat treffen. Het zijn niet alleen oude
mensen die door deze ziekte
worden getroffen. Op woensdag 5 februari om 20.00 uur
organiseren de Odd Fellows in
het Odd Fellowhuis, Nicolaas
Beetsstraat 44 te Enschede,
een informatieavond over
dementie. Zij hebben hiervoor
als spreekster Loes Heerts uitgenodigd.
Mevr. Heerts is werkzaam bij

Dementie Twente. Dementie
Twente bestaat uit een groot
aantal deelnemende organisaties, zoals onder meer Alifa,
Liberein, Livio, Mediant, Zorggroep Manna en het MST.
Loes Heerts zal tijdens de
informatieavond ingaan op
zaken als: wat dementie is, de
verschillende vormen ervan,
onderzoek en diagnose, casemanagement, hulp en zorg
aan huis, omgangstips en de
vraag of dementie is te voorkomen. De entree is gratis.

Brillen en contactlenzen
Gronausestraat 1291
Tel.: 053 - 461 06 67

GLANERBRUG - Het nieuwe jaar 2020 staat bij de
Glanerbrugse voetbalvereniging Eilermark in het teken van
het 100-jarig jubileum. Om precies te zijn op 12 oktober. “In
de week rondom die datum zullen er diverse activiteiten
plaatsvinden om deze mijlpaal toch met zijn allen te gaan
vieren. Zowel oud leden als de leden van nu”, weet voorzitter
Eddy Bodde al te melden op de nieuwjaarsreceptie. “Onze
jubileumcommissie is dan al een hele tijde in de weer om het
allemaal goed te regelen”.
“Een jubileum na een geweldig jaar 2019”, vervolgt Bodde.
“Natuurlijk ons verdiende
kampioenschap van diverse
teams, het gebruik van ons
nieuwe kunstgrasveld en toch
weer de nieuwe aanmeldingen van onze kaboutertak.
Deze nieuwe vorm van bezigheid van deze kleintjes is lust

voor het oog. Mede door de
begeleiding onder aanvoering
van onze hoofdtrainer komen
er wekelijks nieuwe kabouters
bij. We gaan dan ook gewoon
door met het in standhouden
van de voetbalvereniging waar
we jaren geleden mee zijn
begonnen. We zijn nog steeds
zeer positief over de toekomst.

Het sportpark ligt er keurig bij.
Verder wil ik nog melden dat
de samenwerking in Noabersport steeds meer gestalte
krijgt. Tenslotte wensen wij
eenieder een sportief en
gezond 2020”.

Eddy Bodde

Vernielingen
In de kerstvakantie ging het
helaas mis op het sportpark.
Een groep van twintig tot dertig jongeren op brommers en
scooters vernielde het nieuwe
hek om op het complex te
komen. Ze richtten vernielingen aan in de oude kleedruimte onder de tribune en
het radiohokje. En nog erger:
ze staken het kunstgrasveld in

de brand. Schade: zo’n drie
duizend euro inclusief. Volgens voorzitter Eddy Bodde
heeft de club direct actie
ondernomen. Wijkagent Nijhuis zit er nu bovenop en in
een gesprek met wethouder
Niels van den Berg zijn de
nodige maatregelen de revue
gepasseerd. Eilermark denkt
daarbij bijvoorbeeld aan
cameratoezicht.

Met ‘Nen Diek’ proosten op het jubileum

7534 AK GLANERBRUG
Naast de Hema

GLANERBRUG - Voorzitter Barry Siero van Avanti W. heeft
op de nieuwjaarsreceptie van de omnisportvereniging
nogmaals een oproep gedaan aan de leden om mee te helpen
als vrijwilliger. Ook gezien de vele nieuwe ontwikkelingen
dit komende jaar. Als voorbeelden noemt hij het
walkingfootball dat bij Fit&Actief wordt opgestart. En
natuurlijk het 90-jarig jubileum.

Weense
kersenslof

9,25

Verder meldde voorzitter
Barry Siero (Avanti W.) dat
Noabersport, de samenwerking met Elermark, Tennisvereniging Glanerbrug, korfbalvereniging Ons Clubje en de
IJsclub
Glanerbrug
het
komende jaar meer gestalte
zal krijgen. Zo zijn de Noabersport verenigingen onlangs
gestart met het project ‘de
kracht van verenigingen’. Na
doorverwijzing van een wijkcoach bieden de verenigingen
activiteiten aan kinderen aan
die samen worden afgesloten
met een maaltijd.

per stuk

Kaascrackers
1,95

per pakje

Karamelnotentaartje
6,95
per stuk

WWW.OONK.NL
OONK-4984 - week 4 - Advertentie 172X240 - v02.indd 1

13-01-20 15:36

Wandtegels
afm. 20 x 25 cm 1e keus vanaf
Wandtegels
afm. 25 x 33 cm grijs gevl.glans
Vloertegels antraciet 60 x 60 cm door en door
Vloertegels Rock
30 x 60 door en door

€ 9,95/m²
€ 14,95/m²
€ 34,95/m²
€ 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:

Bij Eilermark staat 2020 in teken
van 100-jarig bestaan

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

Proosten op het jubileum
Op de nieuwjaarsreceptie
werden vier jubilarissen speciaal gehuldigd: Carel Kamphuis en Sjors Nijhuis (75 jaar)
en Herman Krabbe en Herman Bouwmann (70 jaar)
hebben volgens Siero veel
voor Avanti W. betekend. De
Jaap Goosen Memorial ging
dit jaar naar Harry Wielinga
die zich vanaf het begin heeft
ingezet voor de loopgroep van
de omnisportvereniging. Het
jubileumjaar werd tenslotte
ingeluid door te proosten op

Harry Wielinga ontving de Jaap Goosen Memorial uit handen
(foto Jenne Smit)
van Els Goosen. Barry Siero kijkt toe 
het komende jubileum met
een speciaal voor deze gelegenheid gebrouwen stroopwafellikeurtje: ‘Nen Diek’. Het
likeurtje is exclusief verkrijgbaar bij Slijterij Nijhuis.

(foto rechts)
Voorzitter Barry Siero

Voorzitter Martine Jansen van Sportlust:
afgelopen jaar veel gebeurd
GLANERBERUG - Voorzitter Martine Jansen meldde op de
nieuwjaarsreceptie van Sportlust dat er het afgelopen jaar
weer veel is gebeurd. Martine noemt onder andere het
opheffen van de zondagafdeling, het tekenen van het Manifest
en het op een lager pitje zetten van de activiteiten die te
maken hebben met het ontmoetingscluster.
Verder (be)noemt Martine de
ontwikkelingen rond vrijwilligers en kader bij Sportlust. Zo
is er weer een technische
commissie die zich bezighoudt met de technische voetbalzaken. “Ook hebben wij
twee jeugdleden bereid
gevonden om bezig te gaan
met het mooie clubblad. Maar
er zijn bijvoorbeeld geen
nieuwe kaderleden voor de
jeugdcommissie. En ook de
bezetting van het dagelijks

bestuur is onvoldoende. Dus
de grote vraag blijft: hoe nu
verder met een vereniging die
zoveel moois heeft en nog veel
meer mooie dingen te bieden
heeft? Natuurlijk laat ik de vereniging niet in de steek en ook
Arjan niet. Wij hebben beiden
tijdens de ALV in november
aangegeven dat wij onze taken
nog uitvoeren en als interim
verder gaan. Een positief punt
is dat Peter de Groot en Herman de Boer zitting hebben

genomen in het bestuur. Herman zal de contactpersoon
zijn voor de jeugdzaken”.

Jubilarissen
60 jaar: Cees Goris, Martie
Veldman, Ab Geerdink en Ronnie Tempelman
40 jaar: Patrick Ruijter, Edwin
van Amersfoort, Erik Eggert,
Martin Eggert en Roy Dost
25 jaar: Jacco Visscher
Niek de Vries is benoemd tot
erelid van de vereniging. Niek
is vanaf 1957 lid van Sportlust
en was als voetballer meer
gericht op de tegenstander
dan op de bal. Maar was als
Sportlust man ook zeer gericht
bezig met de organisatie

rondom alles wat Sportlust
aangaat.
De Roelf de Vosbokaal voor de
vrijwilliger van het jaar was dit
jaar voor Jan Tempelman. Jan
is een van de oudste nog
steeds actieve leden. Jan is een
clubman pur sang.
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE
Vaseline

Prodent

-75%

Alle beschikbare varianten 200ml

Sencebeauty

Bamboo masker, hyaluronic masker
en moisturizing masker 24ml
Per stuk € 0,59

-62%

elders

Cream lemon of original 500ml

-70%

9
4
,
€0
elders

€ 1,59

-55%

0
0
,
1
€
elders

Fopspeen glow in the dark
0-6 maanden, 6-16 maanden
of 16+ maanden

strooikorrels met zaden 500gr
Per stuk € 0,39

-89%

-90%

R
3 VOO

0
0
,
1
€
elders

0
0
,
1
€

€ 9,20

Completa
Koffiecreamer 20 sticks
Per stuk € 0,39

€ 2,19

Vogelvoer
Strooikorrels bosvruchten of

Bibi

elders

€ 8,85

R
3 VOO

0
0
,
1
€
€ 2,34
elders

-56%

R
O
O
V
3

0
0
,
0
€1
elders

6,

€ 22,5

Sun

Vaatwastabletten classic of lemon
38 tabletten

-65%

9
4
,
2
€
elders

€ 6,99

Manicureset

Nagelknipper, schaartje, vijl en
nagelreiniger

-81%

9
4
,
0
€
elders

€ 2,57

Bullit

Dreamies

-58%

12+ omega3 visolie 60 tabletten,
50+ vitamine D 75 smelttabletten en
3+ banaan 120 kauwtabletten
Per stuk € 3,99

€ 2,58

Cif

€ 2,49

Davitamon
Jr. multivruchtensmaak 60 kauwtabletten,

0
0
,
1
€

€ 2,49

Per stuk

elders

R
O
O
V
2

0
5
,
1
€
IJskrabber

0
0
,
1
€

8,909
rs €€ 1,3
eeld
ldeers

-40%
elders

-60%

9
6
,
0
€

€ 1,99

Head & Shoulders

Basic gel gevoelige huid 200ml

-51%

9
4
,
0
€
elders

Gillette

Bodylotion repair 200ml

Tandpasta fresh mint 75ml

Suikervrij full berry 250ml
Per stuk € 0,29

Beef 25gr
Per stuk € 0,29

-85%

R
4 VOO

0
0
,
1
€
€ 6,36
elders

-64%

R
O
O
V
24

9
9
,
5
€
elders

6

€ 16,5

Almelo (2x) Delden
Ootmarsum 's Heerenberg Winschoten
Haaksbergen Losser
Doetinchem Enter
Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
Overdinkel Tubbergen
Denekamp Emmen
Glanerbrug Hengelo (2x) Nijverdal
Winterswijk (3x) De aanbiedingen zijn geldig van
Borne
Dinxperlo Enschede (6x) Goor
Hoogeveen Oldenzaal (2x) Raalte
Ulft
20 januari t/m 3 februari 2020.

DIE GRENZE Borculo
www.diegrenze.nl

GRENSSTREEK
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Noabersport wil sportvoorzieningen
optimaal gebruiken en uitbreiden
De omnisportvereniging Avanti W., voetbalvereniging
Eilermark, Tennisvereniging Glanerbrug, korfbalvereniging
Ons Clubje en de IJsclub Glanerbrug. Deze vijf
sportverenigingen werken samen in Noabersport. Doel: het
optimaal inzetten van de sportvoorzieningen op de huidige
complexen en deze eventueel uit te breiden. Bovendien
streeft Noabersport naar het uitbreiden van haar
maatschappelijke rol in Glanerbrug en omgeving. Met deze
samenwerking ondersteunen, versterken en verbinden de
sportverenigingen elkaar.
Ook Noabersport kan hulp
gebruiken om haar dromen
waar te maken op het gebied
van sport, maatschappelijke
ontwikkeling, een open sportpark, duurzaamheid en financiën. Daarom werd in december vorig jaar het team van
Rabo Versterkt EnschedeHaaksbergen uitgenodigd om
te onderzoeken welke van de
vele wensen als eerste opgepakt kunnen worden. De
lokale Rabobank sponsort
plaatselijke sportverenigingen
en ondersteunt deze op verschillende gebieden onder de

naam Rabo Versterkt.
Een groot deel van de sportverenigingen en Sportaal
waren aanwezig om er een
geslaagde avond van te
maken. Tot nu toe is al bereikt
dat er een kunstgrasveld is
gerealiseerd op de velden van
Eilermark, is Noabersport een
volwaardige gesprekspartner
gebleken voor Gemeente
Enschede en Landschap Overijssel en is het project Kracht
van Verenigingen gestart. Bij
Kracht van Verenigingen krijgen jongeren met een zorgin-

dicatie op de accommodaties
van Noabersport een dagbesteding aangeboden. Noabersport is trots op wat zij al heeft
gedaan en kijkt vol vertrouwen
uit naar de toekomst.
De verschillende sportverenigingen willen dat Noabersport
een begrip wordt in Glanerbrug en omgeving. De ‘groenste’ sportvereniging van het
oosten tot het behouden van
de identiteit van de sportvereniging is één van de wensen
die zij willen vervullen. Uiteindelijk werd duidelijk waar
Noabersport zich het eerst op
gaat richten: het realiseren
van een Open Sportpark en
het creëren van naamsbekendheid. De website van
Noabersport is al online.
Kijk op www.noabersport.nl
voor meer informatie en blijf
op de hoogte van de ontwikkelingen.

44ste optocht Grenskeerlkes met minstens
44 deelnemers
GLANERBRUG - Een van de
belangrijkste activiteiten van
De Grenskeerlkes is het
komende seizoen uiteraard de
optocht. De vierenveertigste
optocht wordt gehouden op
zondag 16 februari. De Grenskeerlkes streven dan ook naar
minstens 44 deelnemers.
Meedoen?
Inschrijven kan tot en met
vrijdag 7 februari.
Reglement en richtlijnen zijn
terug te vinden op de website www.degrenskeerlkes.nl.

De winter is nog niet voorbij,
maar als je goed kijkt zie je aan
de bomen en struiken dat ze
allang voorbereid zijn op de
lente. Nieuwgierig naar bijzondere en monumentale
bomen in dit prachtige
gebied? De gidsen kunnen u
er alles over vertellen. Verder
zal er veel aandacht zijn voor
het herkennen van bomen en
struiken aan de hand van de
schors, takken en knoppen.
Een loepje en een verrekijker
komen daarbij goed van pas.
Bovendien zullen de gidsen
ingaan op de rijke cultuurhistorie van dit gevarieerde
gebied.

kelijk van het weer en wat we
tegenkomen. Aan het einde
van de wandeling komen we
langs het restaurant van
‘t Bouwhuis, TafeltjeVier. Het
is mogelijk daar voor eigen
rekening iets te gebruiken. De
IVN-wandeling is gratis, een
kleine vrijwillige bijdrage is
natuurlijk welkom. Aanvullende informatie : www.ivn.
nl/afdeling/enschede

LOSSER - De optocht
com
missie van ‘de Gaffel Aöskes’
organiseert op zaterdag 22
februari weer de grote
carnavalsoptocht in Losser.
De 58ste optocht gaat om
13.45 uur van start.
De deelnemers van de afgelopen jaren hebben ondertussen de uitnodiging ontvangen
om zich weer in te schrijven
voor de carnavalsoptocht. Wij
hopen dan ook op weer veel
aanmeldingen van verenigingen en mensen die meedoen.
De deelnemers kunnen zich
inschrijven in de volgende
categorieën: een- en tweelingen, kleine groepen (3 t/m 11
personen), grote groepen (12
personen of meer), praalwagens (9 meter of langer exclusief trekkend voertuig) en
muziek en reclame. De slui-

GLANERBRUG - De IJsclub Glanerbrug houdt op maandag 10
februari haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in het
clubhuis aan de Middenweg in Glanerbrug. Belangrijkste
agendapunt is de toekomst van de ijsclub. De vergadering
begint om 20.00 uur.
winters veranderen, de temOp de agenda staat onder peratuur stijgt en de kans op
andere de visie van de ijsclub. ijs kleiner wordt. Het bestuur
Het bestuur constateert dat de heeft zich georiënteerd op de

tingsdatum voor de inschrijving van de carnavalsoptocht
is 4 februari. Wilt u ook meedoen met de carnavalsoptocht
in Losser maar heeft u nog
geen deelnameformulier ontvangen, dan kunt het zich
inschrijven via de site van de
Gaffel Aöskes http://gaffelaoskes.nl/commissies/optochtcommissie/.
Andere carnavalsoptochten in
de gemeente Losser zijn in De
optocht in Overdinkel (donderdag 13 februari), Beuningen (vrijdag 21 februari) en
De Lutte (maandag 24 februari). De kinderoptocht in Losser op dinsdag 25 februari.
Deze kinderoptocht start om
14.00 uur en aanmelden kan
bij de jeugdcommissie van de
Gaffel Aöskes.

Heide plaggen op het Varviksveld

We wandelen in rustig tempo
over goed begaanbare paden
gedurende 1,5 tot 2 uur, afhan-

ENSCHEDE - Zaterdag 25
januari gaat natuurwerkgroep

van de optochtcommissie:
Utrechtlaan 20 7543 BP Enschede,
telefoon 06 15 08 80 21.
Of mailen: optocht@degrenskeerlkes.nl.

Algemene ledenvergadering IJsclub Glanerbrug over toekomst

Naar de knoppen met IVN-Enschede! Grote Lossere Carnavalsoptocht 2020
ENSCHEDE - Op vrijdag 31 januarI om 14.00 uur kunt u met
gidsen van IVN-Enschede wandelen op de landgoederen ‘t
Bouwhuis en ‘t Amelink, beide ooit eigendom van de
textielfamilie Blijdenstein.
Verzamelen op de grote
parkeerplaats aan de Blijdensteinbleekweg/Amelinklaan,
vlak na de ingang van Zorgcentrum ‘t Bouwhuis.

Inschrijven
Inschrijven kan bij secretaris
R. Spijk, Schipholtstraat 89
7534CT Glanerbrug, telefoon:
06 54934344. Of Ronald Beute

EnHOe aan het werk op het
Varviksveld, een particulier

natuurterrein ten oosten van
Enschede. Het is een nat heideterrein waar allerlei bijzondere planten groeien zoals
moeraswolfsklauw, zonnedauw, vlozegge en klokjesgentiaan. Om die planten meer
kansen te bieden plaggen we
de vegetatielaag af. Verder
gaan we jonge boompjes en
struiken verwijderen om het
dichtgroeien van de heide te
voorkomen.
De organisatie zorgt voor
gereedschap en handschoenen en na afloop, om 13.00

diverse mogelijkheden als
alternatief voor de momentele
situatie en locatie. Mede
daarom is de ijsclub een van
de vijf verenigingen die samen
werken in Noabersport. Het
bestuur wil graag met de leden
van gedachten wisselen over
de toekomst van de ijsclub.
uur, een lekkere kop soep. Zelf
moet je laarzen meenemen en
iets te eten en drinken en om
te zitten in de koffiepauze.
Verzamelen: 9.00 uur bij het
landhek aan de Schukkinkweg, vlakbij de driesprong met
de Grevengoorweg.
Natuurwerkgroep
EnHOe
organiseert meer dan 80 werkochtenden per jaar in natuurgebieden rondom Enschede,
Hengelo en Oldenzaal op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen. Meer info over EnHOe
is te vinden op: www.enhoe.nl.

DRAF zoekt nieuwe ‘dravers’
GLANERBRUG - Door Rekoefeningen Altijd Fit is een heren
‘gymclub’, die eenmaal per
week traint, op maandagavond van ca 21.00 uur tot
22.00 uur in de gymzaal a/d
J.C. de Rijpstraat.
Deze training gebeurt onder
deskundige leiding van een
zeer ervaren sportleraar.
Het eerste half uur wordt er
gewerkt aan de algemene conditie en souplesse. Daarna

wordt er op bescheiden
niveau gevolleybald.
Leeftijd v/d deelnemers varieert van 25+ t/m 65+. Ieder
kan op zijn eigen niveau meedoen. De kosten zijn bescheiden en het enthousiasme van
de deelnemers is groot! Op
proef een keer ‘meedraaien’ is
geen enkel probleem
.
PAGINA
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Contactadres: Rudi Everink,
tel.053-4336318, email: everink@xs4all.nl

GVV EILERMARK

Vrijdag 31 januari

SV SPORTLUST

SC OVERDINKEL

GKV ONS CLUBJE

Zaterdag 25 januari

Uit
Zaal
21:00 Dynamo Lelystad VR1 - Eilermark VR1

Zaterdag 25 januari

Zondag 26 januari

Zaterdag 25 januari

Thuis
14:30 Sportlust Gl. 4 - Eilermark 2
Uit
14:30 Quick ‘20 9 - Sportlust Gl. 3
16:30 Achilles ‘12 1 - Sportlust Gl. 1

11:15 SVV ‘91 2 - Sc. Overdinkel 3
14:00 EMOS 1 - Sc. Overdinkel 1

10:10 GKV Ons Clubje F1 - Olympia ‘22 F1
11:00 Amicitia C3 - GKV Ons Clubje C1
11:10 GKV Ons Clubje A1 - Zwart Wit A2

Zondag 2 februari

14:30 WIKO 1 - GKV Ons Clubje 1

Zaterdag 1 februari

Thuis
09:30 Sc. Overdinkel 4 – DSVD 6
14:00 Sc. Overdinkel 1 - UD W. 1
Uit
09:30 EFC PW 1885 5 - Sc. Overdinkel 3
10:45 Losser 2 - Sc. Overdinkel 2

Woensdag 29 januari

Thuis
11:15 Eilermark VR1 - SDC Putten VR1
12:15 Eilermark 3 - Drienerlo 3
14:30 Eilermark 1 - Achilles E 1
Uit
14:30 Sportlust Gl. 4 - Eilermark 2

Zondag 26 januari
Thuis
10:45 Eilermark 3 - Lutte De 5
Uit
11:00 KOSC 5 - Eilermark 4
14:00 SDC ‘12 1 - Eilermark 1
20:00 Eilermark VR1 - Beloften FC Twente

Zaterdag 1 februari
Thuis
12:15 Eilermark 2 - Avanti W. 4
Uit
17:00 ATC’65 9 - Eilermark 3
14:30 Berghuizen 1- Eilermark 1

Zondag 2 februari
Thuis
10:00 Eilermark 4 - Suryoye-Medi 5
11:15 Eilermark VR1 - Longa ‘30 VR1
14:00 Eilermark 1 - ATC’65 1

Thuis
14:30 Sportlust Gl. 3 - Victoria ‘28 4
15:30 Sportlust Gl. 1 - Rigtersbleek 1
Uit
14:30 Achilles E 4 - Sportlust Gl. 4
15:00 HSC ‘21 2 - Sportlust Gl. 2

Zaterdag 1 februari
12:00 Drienerlo 5

- Sc. Overdinkel 2

Zondag 26 januari

21:00 NKC ‘51 MW1 - GKV Ons Clubje MW1

Zaterdag 1 februari
09:10 GKV Ons Clubje E1 - SDO (W) E1
09:10 GKV Ons Clubje F1 - NKC ‘51 F2
10:10 GKV Ons Clubje C1 - SDO (W) C2
11:10 GKV Ons Clubje A1 - Amicitia A2
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