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Filosoferen kun je leren.
‘Waarom’ is dan de kernvraag

Boekenbeurs Glanerbrug
heeft goed geboerd

Frühshoppen met 
Grenslandkapel

GLANERBRUG/OLDENZAAL – In 1970 werd Hans de Boer 
(71) lid van het bestuur van de IJsclub Glanerbrug. Het 
grootste gedeelte als secretaris. Na 50 jaar vindt hij het wel 
mooi geweest. Hij heeft te kennen gegeven te willen stoppen, 
ook omdat hij volgens het rooster aftredend was. Vorige 
week woensdag ontving hij uit handen van Ger Beernink, 
bestuurslid van de IJsclub Glanerbrug en afgevaardigde 
namens het gewest Overijssel van de KNSB, de gouden 
erespeld voor zijn verdiensten voor de vereniging. Dat 
gebeurde informeel bij De Boer thuis in Oldenzaal omdat hij 
nog steeds de naweeën ondervindt van een ongeval met de 
fiets eind mei vorig jaar.

Terugblikkend op 50 jaar IJs-
club Glanerbrug schiet Hans 
als eerste het bezoek van 
Sybrand Niessen van het KRO 
tv-programma De Derde Man 
te binnen. “In de winter van 
1997 stond er in een periode 
dat het knap vroor geen water 
op de baan”, herinnert Hans 
zich nog goed. “Dat verhaal 
bereikte ook de Twentse Cou-
rant Tubantia dat er een 
bericht van maakte.  Voor het 
KRO-programma De Derde 
Man met Sybrand Niessen 
was dat weer aanleiding ons 
een handje te komen helpen. 

Samen met de Glanerbrug 
Brandweer werd vijf miljoen 
liter water vanuit de Glaner-
beek over een afstand van 
ruim anderhalve kilometer 
langs de spoorlijn naar de 
Middenweg gepompt om als-
nog een ijsvloer te realiseren. 
Dat lukte wonderwel en Gla-
nerbrug kon een paar dagen 
later genieten van een blin-
kende ijsvloer”. 

De Boer vindt het jammer dat 
de ijsclub de laatste jaren met 
milde winters te maken heeft 
gehad. “Dat was in het verle-

den duidelijk anders”, herin-
nert hij nog goed. “De winters 
waren kouder en duurden 
langer. Ik kwam dan vaak  
‘s avonds laat verkleumd 
thuis. En de andere morgen 
ging om 6 uur de wekker 
alweer om naar het werk te 
gaan. Maar al die jaren heb ik 
mijn functie met voldoening 
gedaan, want wat is er mooier 
dan blije gezichten van de 
schaatsers, klein en groot,  te 
zien als de baan open was. 

Ik hoop dat ondanks de milde 
winters de inwoners van Gla-
nerbrug en omstreken toch 
de ijsclub blijven ondersteu-
nen”. 

Gouden erespeld voor Hans de Boer van  
IJsclub Glanerbrug

Hans de Boer ontvangt de speld uit handen van Ger Beernink  (foto Jenne Smit)

Tel. (053) 488 59 95
enschede@euvermannuyts.nl

GRATIS 
WAARDEBEPALING  

VAN UW WONING.
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Algemene ledenvergadering IJsclub Glanerbrug over toekomst
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. 
Op de agenda staat onder andere de visie van de ijsclub. Het 
bestuur constateert dat de winters veranderen, de tempera-

tuur stijgt en de kans op ijs kleiner wordt. Het bestuur heeft 
zich georiënteerd op de diverse mogelijkheden als alternatief 
voor de momentele situatie en locatie. Mede daarom is de 
i jsclub 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. 

Mariette Effing nieuwe dirigent Mannenklank Glanerbrug:  
‘Zingen doe je met je oren’ 
GLANERBRUG –  Mariette Effing is de nieuwe dirigent van 
Mannenklank Glanerbrug. Mariette volgt Paul Kemper op die 
het koor de afgelopen vijf jaar heeft geleid. Volgens voorzitter 
Jeroen de Lange van Mannenklank kwam het bestuur na een 
maandenlange zoektocht uit bij Mariette. “Het koor was op 
zoek naar een nieuwe dirigent die met ons relatief jonge koor 
niet alleen bouwt aan kwaliteit, maar ons ook met plezier laat 
zingen”. 

Mariette heeft er alle vertrou-
wen in dat dat zal lukken. “Het 
koor heeft al een aardig 
niveau. Maar met de jongeren 
in het bestuur en het koor 
bespeur ik veel enthousiasme. 
En wordt er gewerkt vanuit 
een visie”. De uit Losser 
afkomstige Mariette Effing 
studeerde schoolmuziek en 
koordirectie op het Twents 
Conservatorium in Enschede. 
Momenteel is ze ook dirigente 
van het Stadsjongenskoor 

Oldenzaal, het Tiels Mannen-
koor en het Koninklijk Zut-
phens Mannenkoor. Daar-
naast is Mariette ook nog 
muziekdocent en journalist. 
Haar credo: Zingen doe je met 
je oren!

Het publiek moet zich kunnen 
herkennen in wat we doen, 
menen Mariette en Jeroen. 
“We zullen ons repertoire 
afstemmen op publiek vanaf 
een jaar of 30. Ons repertoire 

zal daarom bestaan uit alle 
stijlen en talen. En als het even 

kan willen we zoveel mogelijk 
uit het hoofd zingen”. 
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GRENSSTREEK 
G L A N E R B R U G MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN 

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 20 februari 2020.
U kunt de copy tot en met de vrijdag voor deze datum inleveren tot 
17.00 uur.
 
Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen:
J. Smit, Nieuw Frieslandstraat 37, 7532 ZB Glanerbrug
E-mail: jenne.smit@gmail.com
 
Acquisitie en informatie over adverteren: 
W. Meester, Kerkstraat 107, 7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053 - 461 33 66
E-mail: stichting.grensstreek@ziggo.nl

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

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

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

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

Apotheek Esmarke
Maandag, dinsdag, woensdag , donderdag en vrijdag van 8.00 
uur tot 17.30 uur.
Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de Centrum Apotheek.

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

Mensen uit Losser kunnen buiten de openingstijden van de apo-
theken 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. 
  

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. 
 

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. Telefoon: 053-4618738.

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

Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 053-4618891.
 
Podotherapie Podofit 
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 053-2030055 

VitaalCenter Smulders 
Fysiotherapie-Podologie-Steunzolen
Ook huisbezoeken

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

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

 Inloopspreekuren: 
 
Spreekuur voor Wijkwijzer Glanerbrug:  
iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Adres: Noaberhuus, Schipholtstraat 45.

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

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

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 1200
Zondag 9 februari 10.00 uur: ds. Hans Kroeskop
Zondag 16 februari 10.00 uur: ds. H. Marsman

Rooms Katholieke Kerk 
Kerkstraat 14 
Zondag 9 februari 10.30 uur: Eucharistieviering 
(pastoor Daggenvoorde) mmv het herenkoor
Zondag 16 februari 10.30 uur: Twentse viering 
(pastor Rekveld) mmv het herenkoor

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Winkelstraat 3
Katholieke vieringen:
Zaterdag 8 februari 18.00 uur: Eucharistieviering 
(pastor J. Kortstee) mmv  dameskoor
Zaterdag 15 februari 18.00 uur: Eucharistieviering 
(pater B. Engelbertink)

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

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

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

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

Wilt u
adverteren

in deze
krant?

Bel
053-461 33 66

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDHEID
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

JaaRgang 31 - nR. � - WOEnSDag �� JanUaRi �010

Bij de foto: Herman Boermans (links) en Bertus van der Haar bemanden de afgelopen jaren 

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

(foto Jenne Smit)  
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carnavalsoptocht Grenskeerlkes

7
Avanti voor derde keer naar 

Turkije

Milan Ziemerink 

vierde op NK

6Hulde voor 190 jaar lidmaat-

schap bij HOT

3

Digitale
hoor-

toestelle
n

0,-
5 jaar garantie

Gronausest
raat 1199 GlanerbruG

tel. (053) 461
53 53

GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

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

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

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

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

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

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

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

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

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

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

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

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

Loes bij  huisartsen

Vervolg op pagina 3

Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

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

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

Pedro Swier
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Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62

BERT VAN DER HEIDE    UITVAARTZORG

Voor een uitvaart in
vertrouwdevertrouwde handen
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Oproep!

Het is 22 maart 1946 en een groepje jongemannen staat nog zo 
te zien wat onwennig voor het stadhuis van Enschede te 
wachten. Ze zullen nog diezelfde dag vertrekken naar Enge-
land en vandaaruit naar NL-Indië. Daar zullen deze mannen, 
die tot het bataljon 2-10 RI behoren in mei aankomen en inge-
zet worden om tegen de opstandelingen aldaar te strijden. 
Van het bataljon komen in totaal 24 militairen om voordat het 
bataljon in 1949 gerepatrieerd wordt. Deze foto komt uit het 
album van soldaat Munnikes dat de Historische Kring Glaner-
brug (HKG) van de familie te leen kreeg. Wij hebben in ons 
archief inmiddels foto’s en gegevens verzameld van 80 Gla-
nerbrugse jongens die tussen 1945 en 1962 naar NL-Indië en 
naar NL-Nieuw Guinea werden uitgezonden. In totaal gingen 

meer dan 120 Glanerbruggers in opdracht van de regering 
naar ‘De Oost’. 

De HKG wil graag ook foto’s en gegevens van de resterende 40 
militairen verzamelen en met hulp van al dat materiaal eind 
2020 een boek uitbrengen. Uw reacties zien we graag tege-
moet via  wmeester@home.nl, maar bellen mag ook: 053-
4613366. Desgewenst komen we spullen bij u thuis ophalen 
en uiteraard zorgen we ervoor dat alle spullen met zorg wor-
den behandeld en dat u ze z.s.m terug krijgt. 

En mocht u op deze foto mensen herkennen, laat het ons dan 
a.u.b. ook weten.

Boekenbeurs Glanerbrug heeft 
goed geboerd
GLANERBRUG – De Boekenbeurs Glanerbrug heeft dit jaar 
goed geboerd met een bruto omzet van 12 duizend euro. 
“Daar gaan de onkosten natuurlijk nog wel af”, aldus een 
tevreden Peter Halman. “Je kunt dan ook rustig stellen dat de 
beurs weer geslaagd was. Veel tevreden mensen gezien en 
gehoord. Een aantal mensen hebben dat ene boek dat ze 
wilden bij ons gevonden. Erg leuk om dat te horen”.

Peter Halman dankt de vrijwilligers die op deze 28ste editie 
actief zijn geweest hartelijk. “Zonder deze hulp geen boeken-
beurs meer. Zeker dank aan de mensen die elk jaar zonder aan-
melding komen. Echt bewonderingswaardig. Het was mooi, 
goed en gezellig. Dat neemt niet weg dat we voor de boeken-
beurs in de groei nog steeds vrijwilligers kunnen gebruiken. 
Mensen die op maandagsavond willen helpen bij het sorteren 
bijvoorbeeld. Maar we zijn ook bezig met een lijstje sterke men-
sen. Deze mensen willen we alleen inzetten als er een stapel 
dozen versleept moet worden. Drie keer per jaar. Ook het gebak 
van de dames van de Duitse Bücherbörse werd weer gewaar-
deerd. Dit leverde leuke gesprekken op en een aantal mensen 
zijn hierdoor langer gebleven dan dat ze zelf dachten”. 

Veel bezoekers op de Boekenbeurs Glanerbrug  (foto Jenne Smit)

Cabaretière Irene van der Aart bij 
Vrouwengilde Glanerbrug 
GLANERBRUG – Het Vrouwengilde Glanerbrug nodigt u op 
donderdag 27 februari (aanvang 19.30 uur) uit voor een 
avondje cabaret in het parochiehuis, Kerkstraat 18. De 
voorstelling ‘Aanmodderen’ zal worden verzorgd door 
cabaretière, zangeres en actrice Irene van der Aart.

Irene van der Aart is als cabaretière, actrice en zangeres in vele 
genres thuis. Ze speelt cabaret- en improvisatievoorstellingen, 
theaterprogramma’s voor alle leeftijden. Daarnaast is ze een 
veelgevraagde presentatrice. Ook geniet ze de laatste jaren 
bekendheid als auteur van columns over het platteland, die door 
relativerende humor worden gekenmerkt. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Zij betalen € 5, exclusief koffie/thee en of een 
drankje. 

Het K.V.G. is met 82 actieve leden een inspirerend trefpunt is 
voor alle vrouwen van deze tijd. De contributie bedraagt 25 euro 
per jaar. Meer informatie? Bel dan voorzitter en secretaris 
Frouwke Velthuis-Renshof  (053-4615387).

K.B.O. altijd actief
GLANERBRUG - De Katholieke Bond van Ouderen in 
Glanerbrug is altijd actief. De activiteiten vinden plaats in het 
nieuw ingerichte Meijershoes aan de Kerkstraat 100. Zo is er 
elke donderdagmiddag kaarten: hartenjagen, jokeren of 
kruisjassen. Aanvang: 14.00 uur, zaal open vanaf 13.00 uur.
 
Op zaterdag 15 februari is er weer bingo en een verloting met
zeer aantrekkelijke prijzen. Aanvang: 14.30 uur, zaal open vanaf 
13.30 uur. Koffie of thee staat klaar.
 
Bent u geïnteresseerd in meerdere activiteiten van de K.B.O. 
Glanerbrug?
Voor slechts € 25 per jaar wordt u al lid. 
Meer informatie? Bel dan 053- 4612622 of 053- 4611072.

Lezing over Chassidische Legenden 
van Hendrik Werkman
LOSSER/GLANERBRUG - De commissie Bezinning & 
Inspiratie van de protestantse kerken Losser en Glanerbrug 
nodigt u uit voor een bijzondere lezing over de Chassidische 
Legenden van Hendrik Werkman door kunsthistorica Jikke 
van der Spek op zondagmiddag 16 februari in de Protes -
tantse kerk van Losser. Aanvang: 15.00 uur. 

De twintig bladen van de Chassidische Legenden behoren tot de 
beroemdste en meest geliefde werken van de Groninger kunste-
naar Hendrik Nicolaas Werkman (Leens 1882 - Bakkeveen 1945). 
Werkman geldt als een van de belangrijkste kunstenaars uit Gro-
ningen, een kunstenaar die vooral na zijn dood (inter)nationale 
bekendheid kreeg. Werkman was drukker van beroep, als kun-
stenaar was hij autodidact.

Bijzonder onderdeel van zijn werk vormen de uitgaven van De 
Blauwe Schuit, de clandestiene uitgeverij waarvoor Werkman 
tussen 1941 en 1944 in totaal veertig uitgaven drukte. Meestal 
betrof het kleine boekjes, met oorspronkelijk werk of bestaande 
teksten, die in bedekte termen inspeelden op de oorlogssituatie 
en de mensen hiermee een hart onder de riem wilden steken. 
Met zijn illustraties en vormgeving drukte Werkman een belang-
rijke stempel op de betekenis van de uitgaven. En zo ontstonden 
ook de Chassidische Legenden

De lezing begint op zondag 16 februari om 15.00 uur in de pro-
testantse kerk aan het Raadhuisplein in Losser. 
Reservering dringend gewenst. Kaartjes kosten € 6 (incl. een 
consumptie) en kunnen besteld worden bij Wilma ten Bolscher 
(tel. 053 538 3152) of via kaartenbeni@protestantsegemeentelos-
ser.nl.

Gratis inloopspreekuur bij  
Fysiotherapie de Eekmaat
GLANERBRUG - Heeft u last van lichamelijke klachten of een 
blessure en twijfelt u of u fysiotherapie nodig heeft? Dan is ons 
inloopspreekuur echt iets voor u.

Loop binnen zonder afspraak voor een gratis en vrijblijvend 
advies van één van onze fysiotherapeuten. Zij geven na een korte 
inventarisatie van de klacht en eventueel enkele testen een 
advies welke vorm van hulp voor u het meest verstandig is.

U bent van harte welkom op woensdagavond tussen 18.00 – 
18.15 uur en op vrijdagochtend tussen 11.30 – 11.45 uur voor een 
spreekuur in de praktijk aan de Schoolstraat 20 in Glanerbrug.
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Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

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

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

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

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

Div. soorten behang vanaf  €     4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

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

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

Bergingen en overkappingen

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

VOOR EEN COMPLETE 
TUINVORMGEVING

Gronausestraat 1199  GlanerbruG  
tel. (053) 461 53 53

Bij aankoop 
van een 

ontspiegelde 
bril 

gratis 
een zonnebril 

op sterkte
* Vanaf € 150,-

* 

De voordelen van Jumbo Extra’s
Meedoen is gratis en simpel Sparen voor gratis boodschappen, de 

hoogste korting op uitjes en nog veel 
meer leuke extra’s!

Scan je Extra’s pas of app (via je smart-
phone) aan de kassa en krijg een gratis 
La Place chocoladereep in de winkel *

Wissel tijdelijk 500 punten in voor 2,50 
euro welkomstkorting op je kassabon

* Als welkomstcadeau ontvang je tijdelijk één gratis chocoladereep per persoon bij geactiveerde Jumbo Extra’s pas/ app en bij een minimale 
besteding van € 10,-. Vraag in de winkel naar de voorwaarden van deze actie.

Download de app of activeer je pas
Vanaf nu zijn je dagelijkse boodschappen bij Jumbo         
Extra’s waard. Zo wordt boodschappen doen nóg leuker.           
Met Jumbo Extra’s spaar je voor gratis boodschappen, 
korting op de leukste uitjes en korting op koken & tafelen 
assortiment. Download de app of activeer je Extra’s pas en 
ervaar zelf de voordelen.

Hoe kan ik meedoen?

Stap 1

Download de Jumbo Extra’s app en ctiveer 
(binnen 1 minuut) je digitale Jumbo Extra’s 
pas. Heb je een fysieke Jumbo Extra’s pas? 
Die activeer je hier!

Stap 2

Scan je pas of app (via je smartphone) 
aan de kassa en begin direct met punten      
sparen door spaarproducten te kopen.

Stap 3

Wissel je punten in voor de leukste extra’s.

* Als welkomstcadeau ontvang 
je tijdelijk één gratis chocolade-
reep per persoon bij geactiveerde 
Jumbo Extra’s pas/ app en bij een 
minimale besteding van € 10,-.

Download de app

Activiteiten bibliotheek Glanerbrug

Cursus Klik & Tik. (gratis)
Een absolute beginnerscursus. Voor mensen die nog nooit of 
nauwelijks met een computer hebben gewerkt. De cursus is 
geheel gratis en bestaat uit 6 lessen.
Data: maandag 2, 9, 16, 23 en 30 maart en 6 april
Tijd: 14.00 - 16.00 uur.

Computer/inloopspreekuren SeniorWeb.
Kom langs met vragen rondom computers, internet, tablets en 
smartphones. Vrije inloop, gratis. Elke laatste dinsdag van de 
maand van 10.00 - 12.00. 
Data: 25 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni en 28 juli

E-book spreekuren.
Wilt u meer weten over digitaal lezen en e-books lenen via de 
bibliotheek, meld u dan aan bij de bibliotheek Glanerbrug en er 
wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken.

Gewijzigde openingstijden
De bieb heeft vanaf 1 januari 2020 gewijzigde openingstijden.
De donderdagavond zijn we niet meer open.
In plaats daarvan zijn we voortaan op vrijdagavond geopend.
Dus donderdag open van 9.30 - 12.30 en op vrijdag open van 
14.00 - 19.30 uur
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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 digi-
tale informatie over alles wat 
er in hun dorp gebeurt. Met 
een agenda, nieuws, sociale 
kaart, gezondheidszorg, win-
kelen, 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 infor-
matie en kennis die we de 

afgelopen maanden over zo’n 
digitaal platform hebben ver-
zameld gedeeld,” aldus Tie-
rates 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 finan ciële bijdrage inge-
diend. Daarmee kunnen we 
de stichting en een eerste 
website met de hulp van vrij-
willigers gestalte geven”. 

“Dat een grote groep vrijwil-
ligers nodig is die zich in wil-
len zetten voor dit digitale 
platform is ons wel duidelijk 
geworden. We zoekenmen-
sen die stukjes willen schrij-
ven of foto’s en filmpjes aan 
willen leveren. Iedere vereni-
ging, organisatie of instelling 
zou naar ons idee een verte-
genwoordiger voor het plat-
form moeten hebben. Maar 
je kunt je natuurlijk ook als 
individu aanmelden”. Hoe? 
Kijk eerst maar eens op de 
website in opbouw: Digitaal 
Ontmoetingspunt Glaner-
brug. Lijkt het je wat? Stuur 
dan een mailtje met je naam 
en toelichting hoe je wilt bij-
dragen naar info@digitaal-
ontmoetingspuntglanerbrug.
eu. 

Misschien is het ook wel han-
dig aan te geven hoeveel tijd 
je per week aan DOG kunt 
besteden. 

Vijf vragen aan Ger Beernink
Een jaar geleden stelde een vernieuwde Dorpsraad 
Glanerbrug zich voor aan de Glanerbruggers. Met Ger 
Beernink als voorzitter. Hij gaf bij zijn benoeming aan dit 
maximaal vier jaar te gaan doen. Nu heeft hij besloten op 
korte termijn te stoppen.
 
1.  Waarom kwam je tot dit 

verrassende besluit?
Als dorpsraad hebben we het 
afgelopen jaar veel werk ver-
zet. We hebben als bestuur 
veel mensen gesproken en 
informatie ingewonnen over 
wat er in Glanerbrug speelt. 
Onze bevindingen hebben we 
vastgelegd in een meerjaren-
visie waarvan het de bedoe-
ling is dat die de komende 
jaren wordt uitgevoerd. Daar 
kan ik onvoldoende tijd voor 
vrijmaken.
 
2.  Maar het is toch gewel-

dig daar leiding aan te 
geven. Nietwaar?

Ja. Ik ben echter tot de conclu-
sie gekomen dat de benodigde 
tijdsinvestering niet in even-
wicht is met mijn overige 
bezigheden. Ik heb na overleg 
met de overige leden van de 
dorpsraad besloten dat ik op 
termijn stop. Wel blijf ik voor-
lopig als voorzitter de zaken 
behartigen en ben aanspreek-
punt voor de dorpsraad.
 
3.  Welke zaken wil de 

dorps raad de komende 
jaren dan aanpakken?

De voortdurende drugspro-
blematiek blijft een punt van 
aandacht. En ook de overlast 
die de jeugd in de wijk Oikos 
veroorzaakt en recent nog de 

vernielingen bij Eilermark. We 
constateren dat onze senioren 
en de sociaal zwakkere gezin-
nen extra aandacht verdienen. 
Ook het zwembad De Brug is 
voor ons nog een thema waar 
destijds (te) snel het besluit tot 
sluiting over is genomen. Ver-
der zijn de sportverenigingen 
aan de Gronausestraat en de 
IJsclub Glanerbrug zich als 
Noabersport aan het oriënte-
ren op samenwerking. En niet 
te vergeten de Gronausestraat. 
Die moet anders ingericht 
gaan worden, veiliger worden 
en een plezierig en uitnodi-
gend winkelklimaat uitstralen.
 
4.  De meerjarenvisie is 

besproken met andere 
partijen in Glanerbrug. 
Dit heeft geleid tot een 
gezamenlijke visie die 
is vastgelegd in het 
document Glanerbrug: 
Wonen-Werken-Sport 
2030. Welke rol kan de 
gemeente hierin spelen?

Een meerjarenvisie  Wonen-
Werken-Sport 2030 biedt kan-
sen voor een dorp als Glaner-
brug om zich te profileren als 
sterke partner binnen een 
gemeentelijk omgeving. Als 
Glanerbrug zich positief ont-
wikkelt heeft dat ook een rela-
tie met de ambitie van 
Enschede waar deze aantrek-

kelijk wil zijn voor potentiele 
nieuwe inwoners. De meer-
jarenvisie is echter collegeter-
mijn overstijgend en kijkt bui-
ten de gebaande wegen, dit 
kan remmend werken. Het 
vergt lef en buiten kaders dur-
ven denken.

 5.  Hoe gaat het verder  
in Glanerbrug zonder 
voorzitter?

De overige leden zullen vanuit 
hun portefeuille de zaken 
waarnemen. De komende 
periode gaat de dorpsraad op 
zoek naar een geschikt per-
soon die de taak van voorzitter 
over wil nemen. De dorpsraad 
nodigt dan ook personen uit 
die zich geschikt achten con-
tact met ons op te nemen. 
Dit kan via het mailadres 
info@dorpsraad-glanerbrug.nl.

Filosoferen kun je leren. ’Waarom’ is dan de 
kernvraag
GLANERBRUG – “Hoe zullen mamma en pappa erover denken 
wanneer ik een van hen een dikkere knuffel geef dan de 
ander”. Met dit dilemma van Aniek uit de kindertv-serie ‘Wat 
zou jij doen?’ werden kinderen en ouders geconfronteerd op 
het avondje filosoferen dat het Humanistisch Verbond, 
omroep Human en Humankind in samenwerking met 
buitenschoolse opvang Het Kraaiennest aan de Gronausestraat 
organiseerden. Zo’n 15 kinderen en 25 ouders en andere 
belangstellenden hadden zich voor deze avond aangemeld.

Na haar inleiding begon 
gespreksleider Lotte Huijing 
met het eerste dilemma over 
het tonen van je liefde als kind 
voor je ouders. De kinderen 
werden gevraagd op het 
podium te komen om de vra-
gen van de ouders over dit 
onderwerp te beantwoorden. 
Ietwat onwennig was te mer-
ken, zowel voor de kinderen 
als de ouders. Het gesprek 

kwam dan ook aarzelend op 
gang. 
Marleen van Dijck heeft als 
docent Humanistisch vor-
mingsonderwijs vaker met dat 
bijltje gehakt. Zij gaf met haar 
billenbank ‘wie, wat, waar, 
wanneer en hoe’ interactieve 
tips om het gesprek vorm en 
inhoud te geven. De vragen 
kwamen en ook de antwoor-
den: ‘’t Is maar een knuffel’ en 

‘Gewoon doen wat je voelt’ 
bijvoorbeeld. Conclusie: er is 
niks mis mee om een betere 
klik met de een dan met de 
ander te hebben. 
Vervolgens hield kinderfilo-
soof Heleen Weber een praatje 
over waarden. “Ouders voe-
den kinderen op vanuit zaken 
die zij belangrijk vinden zoals 
eerlijk zijn, respect hebben en 
gelijk zijn. “’Waarom’ is dan 
een kernvraag om in gesprek 
te gaan met kinderen”, meent 
Weber. “Dan bied je de gele-
genheid aan kinderen hun 
mening te geven en uit te wis-
selen. Belangrijke voorwaarde 
is wel goed te (kunnen) luiste-
ren en open staan voor een 
ieders mening. Dat kun je juist 
leren met filosoferen”. 
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Fyon
A: Schoolstraat 17 | 7534 CB Enschede  A: Esmarkelaan 170 | 7534 JH Enschede

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

Gespecialiseerde zorg op maat 
binnen een dynamische organisatie

in een vertrouwelijke setting. 

Sterk in beweging

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

Actie geldt t/m 8 februari 2020. Vraag naar de voorwaarden.

20% KORTING OP
RAAMDECORATIE

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

Naast dat we alle sleutels namaken, ook autosleutels.
Ook hebben we alle maten cillinders op voorraad, die we 

eventueel gelijksluitend kunnen maken (1 sleutel voor alle sloten) 

‘sTOF speelt PUUR
 
LOSSER - Theatergroep ‘sTOF speelt op vrijdag 10 april om 19.30 uur een uniek stuk in het 
openluchttheater Brilmansdennen in Losser. Heb je je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren 
als we het bekende passieverhaal naar het nu zouden vertalen? ‘sTOF neemt je mee in een 
indrukwekkende voorstelling met een aangrijpend verhaal en treffende liedjes. Een verhaal 
over een vriendengroep, een gezin en één meisje in het bijzonder. Ze krijgen te maken met 
allerlei gebeurtenissen die hun pad zullen kruisen.

Laat je meeslepen in een voorstelling over 
vriendschap, onzekerheid, passie, vertrouwen, 
geloof, hoop en liefde. PUUR, een voorstelling 
die je lang bij zal blijven. Kaarten (€ 5 ) via  
www.brilmansdennen.nl  en Primera Marcel. 
Op 10 april aan de kassa € 7,50 p.p.

Wie zijn ‘sTOF?
Wij zijn 15 jongeren tussen 12 en 22 jaar en een 
aantal volwassenen, allen onderdeel van het 
jongerenpastoraat in de parochie Maria Vlucht. 
We maken, spelen en zingen voor iedere 
belangstellende theaterstukken naar aanlei-
ding van een verhaal of periode uit de Bijbel. 

Maar we vragen ons wel af waar dat anno nu 
over zou gaan en wat het met ons zou doen. We 
vinden het TOF om op te treden, ook wel span-
nend! En we geven vooral ‘sTOF tot nadenken. 
Voor informatie www.theatergroepstof.nl
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GVV EILERMARK
Zaterdag 8 februari 
Thuis
09:30 Eilermark JO8-2 - Achilles ‘12 JO8-3
10:00 Eilermark JO11-2 - MVV’29 JO11-2G
10:00 Eilermark JO15-1 - Sparta E. JO15-4G
10:30 Eilermark JO10-1 - Avanti W. JO10-3
12:15 Eilermark 3 - Sparta E. 7
14:30 Eilermark 1 - SVV ‘91 1
Uit
08:30 Losser JO8-2 - Eilermark JO8-1
09:00 AJC ‘96 JO13-1 - Eilermark JO13-1
10:45 Vogido JO15-4 - Eilermark JO15-2
Zondag 9 februari
Uit
10:45 SDC ‘12 4 - Eilermark 4
11:30 Raalte VR1 - Eilermark VR1
14:00 Wijhe ‘92 1 - Eilermark 1
Zaterdag 15 februari
Thuis
09:30 Eilermark JO8-1 - FC Aramea JO8-1G
10:00 Eilermark JO11-1 - BSC Unisson JO11-1
10:00 Eilermark JO15-2 - UD W. JO15-3G
Uit
08:30 Losser JO8-3 - Eilermark JO8-2
09:00 FC Aramea JO10-2 - Eilermark JO10-1
09:45 UD W. JO11-2 - Eilermark JO11-2
11:00 Sportlust Gl. JO15-2 - Eilermark JO15-1
14:30 EFC PW 1885 3 - Eilermark 2

15:15 FC Winterswijk 1 - Eilermark 1
Zondag 16 februari
Thuis
14:00 Eilermark 1 - Suryoye-Medi 1
Uit
10:15 TVV 4 - Eilermark 4
11:00 TVC ‘28 7 - Eilermark 3
12:00 Oeken/Brummen VR1 - Eilermark VR1

SV SPORTLUST
Zaterdag 8 februari
Thuis
09:15 Sportlust Gl. JO10-1 - Quick ‘20 JO10-8
10:30 Sportlust Gl. JO15-1 - KOSC JO15-1
12:45 Sportlust Gl. JO17-1 - Sparta E. JO17-4
14:00 Sportlust Gl. 2 - Rigtersbleek 2
14:30 Sportlust Gl. 4 - Drienerlo 5
16:00 Sportlust JO19-2 - Oranje Nassau JO19-4
Uit
08:30 Tubantia JO10-2 - Sportlust Gl. JO10-2
08:30 Sparta E. JO9-4 - Sportlust Gl. JO9-1
08:45 Avanti W. JO11-4 - Sportlust Gl. JO11-1
09:00 Suryoye-Medi. JO8-1 - Sportlust JO8-1G
09:30 Lutte De JO12-1 - Sportlust Gl. JO12-1
11:00 UD W. JO13-2G - Sportlust Gl. JO13-1
12:30 AJC ‘96 JO15-1 - Sportlust Gl. JO15-2
14:30 Achilles E 3 - Sportlust Gl. 3
14:30 BSC Unisson JO17-2G - Sportlust JO17-2
15:00 FC Trias JO19-1 - Sportlust Gl. JO19-1

15:15 Tubantia 1 - Sportlust Gl. 1
Zaterdag 15 februari
Thuis
08:30 Sportlust JO10-2 - Victoria ‘28 JO10-3
08:30 Sportlust Gl. JO8-1G - UDI JO8-1
09:45 Sportlust Gl. JO13-1 - LSV JO13-2
09:45 Sportlust Gl. JO12-1 - Losser JO12-2
09:45 Sportlust JO11-1 - De Tubanters JO11-3
11:00 Sportlust Gl. JO15-2 - Eilermark JO15-1
12:45 Sportlust Gl. JO17-2 - Quick ‘20 JO17-9
13:45 Sportlust JO19-1 - Victoria ‘28 JO19-1
14:30 Sportlust Gl. 3 - Rigtersbleek 4
15:30 Sportlust Gl. 1 - EFC PW 1885 1
Uit
08:30 Rigtersbleek JO10-3G - Sportlust JO10-1
08:30 De Tubanters JO9-6 - Sportlust JO9-1
10:15 ATC’65 JO15-2 - Sportlust Gl. JO15-1
12:45 Quick ‘20 JO17-4 - Sportlust Gl. JO17-1
12:45 Enschede SC 2 - Sportlust Gl. 4
14:30 Drienerlo 2 - Sportlust Gl. 2

SC OVERDINKEL
Zaterdag 8 februari
Thuis
09:00 Overdinkel JO8-1 - FC Berghuizen JO8-3
09:00 Sc. Overdinkel JO9-1 - DSVD JO9-1
10:00 Sc. Overdinkel JO10-2 - Barbaros JO10-1
10:00 Sc. Overdinkel JO11-1 - NEO JO11-5
10:00 Sc. Overdinkel MO15-1 - EMOSMO15-1

11:30 Sc. Overdinkel JO13-1 - Quick ‘20 JO13-4
13:00 Sc. Overdinkel JO15-1 - EMOS JO15-2
14:30 Sc. Overdinkel JO17-1 - Quick ‘20JO17-4
17:00 Sc. Overdinkel 2 - SC Enschede 2
Uit
08:30 Wilh’school JO10-1 - Sc. Overdinkel JO10-1
09:00 Bon Boys JO9-5 - Sc. Overdinkel JO9-2
09:45 BZSV Blauww. JO12-1 - Overdinkel JO12-1
11:00 Oldenzaal JO13-1 - . Overdinkel JO13-2
12:45 Quick ‘20 JO17-9 - Overdinkel JO17-2
14:30 UD W. JO19-1 - Sc. Overdinkel JO19-1
Zondag 9 februari
Thuis
10:00 Sc. Overdinkel 3 - FC Aramea 2
10:45 Sc. Overdinkel 2 - LSV 2
Uit
10:00 FC ’t Centrum 2 - Sc. Overdinkel 4
14:00 Juventa ‘12 1 - Sc. Overdinkel 1
Zaterdag 15 februari
Thuis
09:00 Sc. Overdinkel JO9-2 - Losser JO9-5
10:00 Sc. Overdinkel JO10-1 - Reutum JO10-1
10:30 Sc. Overdinkel JO12-1 - ATC ‘65 JO12-2
11:30 Overdinkel JO17-2 - Victoria ‘28 JO17-5
12:00 Sc. Overdinkel JO13-2 - AJC ‘96 JO13-1
14:30 Sc. Overdinkel JO19-1 - Quick ‘20 JO19-2
Uit
08:30 SDC ‘12 JO9-2 - Sc. Overdinkel JO9-1
09:45 Tubantia JO11-6 - Sc. Overdinkel JO11-1

10:00 Avantie W. JO10-2 - Sc. Overdinkel JO10-2
10:00 De Esch JO15-2 - Sc. Overdinkel JO15-1
10:15 ATC ‘65 MO15-1 - Sc. Overdinkel MO15-1
11:00 VMC JO13-1 - Sc. Overdinkel JO13-1
12:30 Achilles ‘12 JO17-2 - Overdinkel JO17-1
13:00 Sparta E. 5 - Sc. Overdinkel 2
Zondag 16 februari
Thuis
09:30 Sc. Overdinkel 4 - Quick ‘20 4
14:00 Sc. Overdinkel 1 - S.V. Vasse 1
Uit
10:45 Losser 3 - Sc. Overdinkel 3
10:45 MVV ‘29 2 - Sc. Overdinkel 2

GKV ONS CLUBJE
Zaterdag 8 februari
09:30 AKC (Al) C1 - GKV Ons Clubje C1
10:00 EKC Nääs E1 - GKV Ons Clubje E1
11:00 Avereest D1 - GKV Ons Clubje D1
12:00 GKV Ons Clubje 1 - KIOS ‘45 1
13:00 HKC (He) F1 - GKV Ons Clubje F1
17:35 DOS-WK A1 - GKV Ons Clubje A1
Dinsdag 11 februari
20:15 Groen Zwart MW1 - Ons Clubje MW1
Zaterdag 15 februari
10:00 AKC (Al) D1 - GKV Ons Clubje D1
11:00 GKV Ons Clubje A1 - Phenix ‘72 A1
Zondag 16 februari
12:20 Olympia ‘22 1 - GKV Ons Clubje 1

KRANT 2 FORMAAT 266 X 134

Frühshoppen met Grenslandkapel

GLANERBRUG - Op zondag 9 februari houdt de S.V. Sportlust 
een Frühshoppen in het clubgebouw op het Bultserve met 
medewerking van de Grenslandkapel uit Overdinkel. De kapel 
begint om 12.00 uur te blazen, het clubgebouw is vanaf 11.00 uur 
geopend. Kaarten (€ 5) zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in het 
clubgebouw van Sportlust aan de Kerkstraat.

Carnavalsagenda Grenskeerlkes en 
BokelBulkes
Zondag 9 februari (12.11 uur): 
Frühshoppen De Grenskeerl-
kes bij Nationaal.
 
Vrijdag 14 februari (vanaf 10.00 
uur): Scholenbezoek Glaner-
brug door De Grenskeerlkes.

Zaterdag 15 februari (20.30 
uur): Tetterfestival Bokelbul-
kes bij Savenije in Lonneker.
 
Zondag 16 februari (start 
13.11 uur): Optocht Glaner-
brug De Grenskeerlkes.

Gebruikersbijeenkomst nieuwbouw zwembaden
ENSCHEDE - Het afgelopen jaar is er veel gesproken over de 
toekomst van de zwembaden in Enschede. Eén ding is het 
afgelopen jaar duidelijk geworden. De huidige accom-
modaties zijn te sterk verouderd waardoor nieuwbouw 
noodzakelijk is en de raad wil de garantie dat er voldoende 
zwemwater is om aan de behoefte voor leszwemmen, 
verenigingen en doelgroepen te voldoen. Daarnaast moet 
onderzocht worden of en in welke mate recreatief zwemmen 
alsnog kan worden aangeboden. 

Sportaal en de gemeente 
Enschede nemen de gebrui-
kers en stakeholders graag 
mee om input te geven in de 

verdere uitwerking van de 
plannen. 

Op woensdag 12 februari 

nodigt Sportaal al haar gebrui-
kers uit voor een gebruikers-
bijeenkomst. Hier wordt uitleg 
gegeven over de huidige stand 
van zaken en input gevraagd 
op mogelijke scenario’s. 
Hierbij is het nadrukkelijk de 
bedoeling dat gebruikers rea-
geren en meedenken. 

De gebruikersbijeenkomst 
begint om 19.30 uur in het 
Aquadrome aan de J.J. van 
Deinselaan 2 te Enschede. Wil 

je er bij zijn, meld je dan aan 
via de website van Sportaal 
www.sportaal.nl/zwembad-
visie. 
Een extern bureau gaat aan de 
hand van de meegegeven 
input de scenario’s verder uit-
werken, onderzoeken en voor-
zien van financiële onderbou-
wing. De uitkomsten hiervan 
moeten eind maart zijn afge-
rond en worden in een aparte 
bijeenkomst gedeeld met de 
gebruikers.

Wandeling ‘Frisse neuzen’ Hof Espelo
ENSCHEDE - Genieten van een mooie 
winterochtend? Dat kan zondag 9 februari op 
Hof Espelo tijdens de wandeling ‘Frisse neuzen’ 
van Landschap Overijssel. Om volop te 
genieten van de ontwakende natuur gaan we 
vroeg op pad met de gids. De wandeling start 
om 7.30 uur en duurt circa 1,5 uur. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. 

Een winterse zondagochtend is ideaal om te 
genieten van de rust in het bos en de opkomende 
zon. Met de natuurgids wandel je naar de mooi-
ste plekken van landgoed Hof Espelo. Onderweg 
vertelt de gids meer over de geschiedenis en 
planten en dieren die hier leven. En als we rustig 
zijn, ontmoeten we wellicht een koppeltje reeën. 
Tip: trek stevige schoenen en warme kleren aan. 
Trek bij voorkeur geen ritselende en felgekleurde 
kleding aan. De tocht duurt ongeveer 1,5 uur.

Praktische informatie
De wandeling ‘Frisse neuzen’ is zondag 9 februari. 
Het begint om 7.30 uur vanaf bezoekerscentrum 
het Koetshuis, Weerseloseweg 259, de provinciale 
weg tussen Deurningen en Enschede. Vooraf aan-
melden is niet nodig. Bijdrage voor de activiteit is 
€5,00 per volwassene, €2,50 per kind. Graag ter 
plekke contant of met pin voldoen. Donateurs van 
Landschap Overijssel en hun gezinsleden mogen 
gratis mee op vertoon van hun ledenpas. Vergeet 
je niet je pas mee te nemen? 
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Almelo (2x)
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo

Doetinchem
Emmen
Enschede (6x)

Enter
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Haaksbergen
Hengelo (2x)  
Hoogeveen

   Losser 
   Nijverdal
   Oldenzaal (2x)
      

Ootmarsum
Overdinkel
Raalte

's Heerenberg
Tubbergen
Ulft
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Winschoten
Winterswijk (3x)

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

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

Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
3 februari t/m 17 februari 2020. 

Dove     
Deodorant beauty finish 200ml 

Demak up      

Andrélon
Shampoo iedere dag 300ml

Fluimucil*   
Drank 40mg/ml

James Bond    
Eau de parfum 007 woman || 75ml

Nature's      

Hondenvoer    
Alle beschikbare varianten 100gr
Per stuk € 0,29

Dolce Gusto    
Latte macchiato 8 pads

M&M's    

Vaseline     
Bodylotion repair, bodylotion cacao
of bodylotion aloë fresh 200ml

Colgate     
Tandpasta max white shine mint gel,
max fresh coolmint, sensation white 
of cavity protection 100ml

Neusdruppels Xylometazoline 
1mg/ml 10ml

Ronde wattenschijfjes 84 stuks

Van Gils   

Kiwi    
Schoensmeer neutraal 50ml
Per stuk € 0,29

Eau de toilette vg v for men 50ml

Crunchy caramel 255 gr

Nivea     
Crème 50ml

Samenwerkende
Apothekers*

Werkzame stof:
Xylometazoline

Te gebruiken bij:
Neusverkoudheid

Werkzame stof:
Acetylcysteïne

Te gebruiken bij:
Vastzittende hoest

Wierookstokjes 20 stokjes 
Per doosje € 0,39

-56%

€ 8,90
elders

-67%

Haaksbergen Ootmarsum

  € 2,99
elders

SamenwerkendeSamenwerkende

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

€ 2,49
elders

-40%

Lees voor het kopen de aanwijzingen op Lees voor het kopen de aanwijzingen op Lees voor het kopen de aanwijzingen op 

Kiwi 
Lees voor het kopen de aanwijzingen op 

Winschoten

-58%

€ 4,69
elders

-49%

of cavity protection 100ml

-51%

Dove  
€ 2,04

elders

-83%

Demak up   
€ 8,90€ 8,90€ 8,90€ 8,90

elderselderselderselderselderselders € 4,61
elders

-68%

€ 0,99
elders

-21%

€ 0,79 € 1,00

€ 1,96
elders

€ 49,17
elders

€ 4,99€ 1,50

€ 3,10
elders

-76%

€ 24,50
elders

-62%

€ 2,61
elders

Lees voor het kopen de aanwijzingen op Lees voor het kopen de aanwijzingen op Lees voor het kopen de aanwijzingen op 

Andrélon

Neusverkoudheid

€ 2,70,
elders

€ 5,99

-82%

€ 3,64
elders

-73%

€0,79

4 VOOR

€ 1,00

4 VOOR

€ 1,00

€ 8,99

€ 1,00 € 1,19€ 1,00

3 VOOR

€ 1,00

€ 1,00 € 1,99

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


