KRANT
VAN
VOOR
GLANERBRUG
DÈ DE
KRANT
VAN
EN EN
VOOR
GLANERBRUG

JAARGANG 41 - NR. 5 - DONDERDAG 19 MAART 2020

3

5

7

Glanerbrugse Loïs de Marini
in de finale van
Miss Teen of Overijssel

Zwanenzang voor
zwembad De Brug

Korfbal zit in Glanerbrug
in de lift

Henk Louis Maas en Joan Oldersma zijn teleurgesteld:

Glanerbrug meteoriet verhuist niet naar Twente
Bijna vijf jaar geleden ging een vurige wens van de
Glanerbruggers Henk Louis Maas en Joan Oldersma in
vervulling. Toenmalig wethouder Jeroen Hatenboer
onthulde aan de Gronausestraat een plaquette op een
zwerfkei die herinnert aan de inslag van de Glanerbrug
meteoriet.
GLANERBRUG – De meteoriet van naar schatting 855
gram sloeg op 7 april 1990
’s avonds om twee minuten
over half 8 in in het woonhuis
van de familie Wichmann aan
de Gronausestraat tussen
Enschede en Glanerbrug.
Maar daarmee is hun grootste
wens nog niet in vervulling
gegaan. Maas en Oldersma
willen het liefst alle stukken
van de gevonden 855 gram uit
het Naturalis Biodiversity
Center in Leiden terug naar
Enschede halen. Zo krijg je
een goed beeld van de inslag,
menen ze. Tijdelijk of permanent, omdat het dinsdag 7
april 30 jaar geleden is.
Henk Louis Maas (54) werd als
kind al geboeid door de wetenschap achter de sterren. Voor
Joan Oldersma (52) is de interesse voor en het verzamelen
van mineralen en meteorieten
een hobby die een jaar of vijftien geleden begon.
“Ik heb bijvoorbeeld een
piepklein fragment van de
steenijzer meteoriet die in
Glanerbrug insloeg op de kop

Zwembad De Brug
Afgelopen week hebben we
even een kijkje mogen nemen
in zwembad De Brug. Tot onze
teleurstelling moesten we
constateren dat het gebouw
dermate vervallen is dat heropening van het zwembad
niet meer tot de opties
behoort. Het dak lijkt op een
vergiet en omdat de verwarming ruim een jaar geleden is
uitgeschakeld is de staat van
het gebouw hard achteruit

kunnen tikken bij een verzamelaar uit het Noord-Brabantse Sint-Oedenrode. Het
fragment woog slechts zevenhonderdste gram. Daarnaast
ben ik ook nog de gelukkige
eigenaar van een blokje Glanerbrug meteoriet met fusionkorst van 1,2 gram. Wel piepklein allebei. Het grootste
fragment van de meteoriet (135
gram) en andere kleinere fragmenten liggen echter nu helaas
in Leiden,” aldus Joan
Oldersma. “Wat zou het mooi
zijn die fragmenten 30 jaar na
dato naar de Museumfabriek in
Enschede te halen, dachten
we”.
Museumfabriek of Cosmos
Sterrenwacht
Begin januari mailden Henk
Louis en Joan hun idee en
verzoek naar de Museumfabriek in Enschede. Ook omdat
ze in de aanloop naar deze
bijzondere dag door verschillende instanties zijn benaderd met de vraag of er nog
aandacht aan de inslag zal
worden besteed. “Het liefst
willen de fragmenten perma-

gegaan. Wat dát zwembad
betreft is er geen hoop meer.
Op pagina 5 ziet u de zwanenzang van zwembad De Brug in
beeld.
We zijn ons er zeer van bewust
dat zwemmen onze inwoners
de kans biedt om een leven
lang in beweging te blijven.
Daarnaast is zwemonderwijs
van levensbelang voor het
voorkomen van verdrinkingen. Op alle leeftijden.Daarom
is de dorpsraad nog steeds van
mening dat een zwembad een
basisvoorziening zou moeten
zijn in een dorp als Glanerbrug en blijven we als dorpsraad het belang van een zwem-

nent naar Twente halen.
Doodgewoon omdat wij vinden dat ze hier thuishoren.
We stellen ons dan voor de
fragmenten van de Glanerbrug meteoriet in eerste
instantie tentoon te stellen in
de
Museumfabriek
in
Enschede. Maar de Cosmos
Sterrenwacht in Lattrop is
wellicht ook een optie. Het
liefst dus permanent, maar
tijdelijk mag ook. Dan hoeven
de mensen niet helemaal
naar Leiden te reizen om de
fragmenten te kunnen zien.
Ook hebben we voorgesteld
Marco Langbroek die dag uit
te nodigen voor een lezing
over de Glanerbrug meteoriet. Hij heeft veel onderzoek
gedaan naar de inslag en is
een topper op dit gebied.
Helaas heeft de Museumfabriek te kennen gegeven niet
de mogelijkheid te hebben
om de fragmenten naar
Enschede te halen. Ze vinden
de twee kleine fragmentje die
er nu liggen voldoende”, reageren Henk Louis en Joan
teleurgesteld.
Aandacht voor inslag
Volgens Nikki Olde Monnikhof, hoofd publiek van de
Museumfabriek, heeft het
museum contact gezocht met
Naturalis in Leiden. “De Glanerbrug meteoriet bestaat uit

bad voor ons dorp bij de
gemeente Enschede benadrukken.

Visie Wonen, Werken,
Sporten
Op donderdag 16 april zal de
stuurgroep WWS2030 tijdens
onze openbare vergadering
hun visie over Wonen, Werken, Sporten 2030 in Glanerbrug presenteren. Deze presentatie gaat over het
ontwikkelen van een langetermijnvisie waarmee de aantrekkingskracht van Glanerbrug wordt vergroot door
versterking van wonen, werken en sport. Als dorpsraad

Henk Louis Maas (links) en Joan Oldersma bij de zwerfkei met de plaquette die herinnert aan de
(foto Jenne Smit)
inslag van de Glanerbrug meteoriet aan de Gronausestraat
kwetsbaar en brokkelig materiaal dat met de grootste voorzichtigheid van Leiden naar
Enschede getransporteerd
zou moeten worden. Voor ons
een te dure aangelegenheid.
Je moet dan denken aan
enkele duizenden euro’s. We
zullen op 7 april wel de nodige
aandacht aan de inslag besteden. Dan zullen de twee aanwezige fragmenten een prominente plek krijgen en is er
een lezing over de inslag in
voorbereiding”.

Honderden
mensen
in
Nederland, Duitsland en zelfs
Denemarken zagen op die
vroege avond van 7 april 1990
een heldere vuurbol aan de
hemel die zich met grote snelheid in zuidwestelijke richting bewoog. “Volgens verschillende mensen die het
verschijnsel gezien hebben, is
deze meteoriet van naar
schatting 855 gram aan het
eind van zijn traject uiteengespat in honderden, wellicht
duizenden fragmenten,” ver-

hopen we op deze manier
inzicht te verkrijgen hoe inwoners van Glanerbrug over dit
project denken. De dorpsraad
heeft zitting in de stuurgroep
zodat we het standpunt van de
inwoners van Glanerbrug in de
stuurgroep kunnen inbrengen. De visie zou kunnen dienen als toetsingskader voor uitwerking en uitvoering van
diverse deelplannen en wensen
van bewoners. Nieuwsgierig
naar de inhoud van deze visie?
Kom op donderdag 16 april om
19.30 uur naar Liberein aan de
Pater ten Winkelstraat en laat u
informeren. Samen naar een
mooi Glanerbrug!

Bestuursleden gezocht
Het bestuur van de dorpsraad
is op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Ook is de functie van voorzitter nog vacant.
Vind je het leuk om samen met

telt Henk Louis. De Glanerbrug meteoriet is de vijfde die
in een periode van 180 jaar in
Nederland is ingeslagen. In
1840 werd de eerste in Uden
waargenomen. En vervolgens
in Utrecht (1843), Diepenveen (1873) en Ellemeet
(1925). En 30 jaar geleden dus
in Glanerbrug, omdat de
gebeurtenis is gemeld op het
toenmalige postkantoor in
Glanerbrug. De laatste was
begin januari 2017 in Broek in
Waterland.

een enthousiast team jouw
dorp te vertegenwoordigen?
Stuur dan een e-mail naar
info@dorpsraad-glanerbrug.
nl. We nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met je op.

MARKT GLANERBRUG
WOENSDAG 25 MAART
VOORJAARSACTIE

GRATIS VIOLEN

Wat moet u hiervoor doen??
U koopt op de markt en u ontvangt een ticket.
Bij inlevering van 3 tickets:
Gratis BAK VIOLEN
Oh ja......
Op=Op
De markt is van 08:00 tot 13:00 uur
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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.

Huisartsen
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.

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

Verloskundigen

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

Samenwerkende Apotheken Enschede
Openingstijden:

Verloskundigenpraktijk ‘Ashanty’

Apotheek De Eekmaat

Adressen: Lutterstraat 4, Losser
Schoolstraat 17, Glanerbrug
Esmarkelaan 170, Enschede

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00
uur tot 17.30 uur.

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

Pedro Swier

www.vredehof.nl

Pater Ten Winkelstraat 3
Katholieke vieringen:
Zaterdag 21 maart 18.00 uur: Woord- en communieviering
(pastor A.P.M.M. Peijnenborg)
Zaterdag 28 maart 18.00 uur: Eucharistieviering (pater B. Engelbertink)

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.

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

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 2 april 2020.
U kunt de copy tot en met de vrijdag voor deze datum inleveren tot
17.00 uur.

Fysiotherapie Glanerbrug

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

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

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

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

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.

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

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

Podotherapie Podofit

VitaalCenter Smulders

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

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN
Inloopspreekuren:

Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de in deze krant
gemaakte druk- en typefouten en het niet bezorgen van de krant.

Gronausestraat 1200
Zondag 22 maart 10.00 uur: ds. Van Houwelingen
Zondag 29 maart 10.00 uur: ds. Kroeskop

Prikposten

Fysio Team

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

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)

Rooms Katholieke Kerk

Fysiotherapie De Eekmaat, Schoolstraat 20.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 11.00 uur.

Bel (053) 431 23 89

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

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.

Prikpost De Eekmaat

Uitvaarthuis Glanerbrug Kerkstraat 14, Glanerbrug

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

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.

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

Adres: Noaberhuus, Schipholtstraat 45.

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

Kerkstraat 14
Zondag 22 maart. 10.30 uur: Woord- en communie viering
(pastor Berbée) mmv het dameskoor

Liberein, locatie Ariënshuis

Samenwerkende Apotheken
Enschede doen een beroep op u!
Om gezondheidsrisico’s te vermijden en u zo min mogelijk bloot
te stellen aan zieke mensen èn om ons zo lang mogelijk in de
lucht te houden, vragen we u het volgende:
- Kom pas naar de apotheek nadat u uw afhaalbericht ontvangen
heeft
- Vul via onze site ontbrekende e-mail en mobiele gegevens aan
van uzelf en uw (jongere & oudere) familieleden (www.apotheek-enschede.nl)
- Geef via de site aan dat we veilig bij u door de brievenbus kunnen bezorgen

Heeft u vragen?
Bel niet of kom niet langs, maar stel ze via de site!
In deze tijd is het meer dan prettig dat we kunnen uitleveren via
onze Zelfbedieningsmachines. Maar gun ons alsjeblieft de tijd
om uw gevraagde bestelling daarin aan te bieden.
Ontbrekende gegevens aanvullen
Ontvangt u nog geen afhaalbericht? Of ontvangen uw familieleden (ouders/grootouders) geen afhaalberichten? Geef dan het
mailadres door via onze website! Bent u mantelzorger? Ook dan
kunt u uw e-mailadres koppelen aan degene waarvoor u mantelzorger bent. Hoe beter wij met u kunnen communiceren wanneer de gevraagde medicatie klaarstaat of bezorgd wordt, hoe
soepeler het apotheekproces en hoe minder kans dat we elkaar
in de gezondheidscentra besmetten.
Bezorgers
We willen onze gratis bezorgdienst de aankomende periode zo
lang mogelijk kunnen blijven aanbieden. Daarom maken we
vanaf nu maximaal gebruik van uw brievenbus om de medicatie
daardoor aan te bieden. Heeft u een afgesloten brievenbus of
woont u in een portiek flat? Dan vindt u vanaf nu daarin uw
medicatie. 
Lees verder op pagina 6
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Activiteiten Vrouwengilde Glanerbrug
GLANERBRUG – Op woensdag 1 april geeft Rietie Kenter een
lezing voor het Vrouwengilde Glanerbrug met als thema
‘Heiligen toen en nu’. Locatie: parochiehuis, Kerkstraat 18.
Aanvang: 19.30 uur.
Rietie Kenter verzorgt lezingen, spreekbeurten en gastcolleges
over heiligen in hun historische context met een link naar de
actualiteit. Zowel voor vrijwilligersorganisaties zoals parochies
en geloofsgemeenschappen als voor verenigingen, scholen en
bibliotheken. Denk aan de patroonheilige van uw kerk of stad,
naamheiligen, patroonheiligen en heiligen die bekend zijn rond
de tijd van het jaar. Op deze avond zijn ook niet-leden van harte
welkom. Ze betalen € 3 excl. koffie/thee en/of een drankje.
Afsluiting seizoen
Op woensdag 15 april sluit het Vrouwengilde Glanerbrug het
seizoen af met een busreis. Ter Beek Busreizen verzorgt een reis
door het grensland. De busreis is inclusief onder andere koffiegebak, een driegangendiner en een excursie. Vertrek om 13.00
uur vanaf het parochiehuis. Terug om 20.30 uur à 21.00 uur.
Deze reis is uitsluitend bestemd voor leden van het Vrouwengilde Glanerbrug. Opgaven kan tot en met 1 april bij mevrouw
R. Mersmann of op bovengenoemde avond.
Meer informatie? Bel voorzitter en secretaris Frouwke VelthuisRenshof (4615387).

Aveleijn zoekt een vrijwilliger
GLANERBRUG - Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die op
de woensdagavond om 17.30 uur de cliënten naar de sport
school in Enschede wil brengen en om 20.00 uur weer wil
ophalen.
De cliënten worden in de sportschool begeleid door vaste vrijwilligers. Wij hebben een eigen auto (elektrisch automaat) die de
vrijwilliger kan gebruiken. Heeft u affiniteit met onze doelgroep
en kunt u prima autorijden, meld u zich dan aan.
Aan de Gronausestraat wonen 14 cliënten tussen de 18 en 69 jaar
met een verstandelijke beperking. Zij beschikken ieder over een
eigen appartement voorzien van een zit-/slaapkamer en een
badkamer. Doordeweeks hebben de cliënten tussen 9.00 uur en
16.00 uur hun bezigheden. Zij bezoeken bijvoorbeeld een dagactiviteitencentrum, de D.C.W. of werken bijvoorbeeld in een
supermarkt.
Vrijwilligers die zich aan willen melden kunnen bellen met de
locatie Aveleijn Glanerbrug appartementen, telefoonnummer:
053-4605186.
Contactpersoon: Jacqueline Maneschijn.

bestellen. Dankzij bijdragen van diverse sponsoren kunnen we
dit rijk geïllustreerde boek aanbieden voor € 15,00. U kunt een
boek nu al reserveren door contact op te nemen met Willie
Meester: wmeester@home.nl

Rommelmarkt Ons Clubje
GLANERBRUG - Op vrijdag 3 april (aanvang 18.00 uur) wordt er
bij G.K.V. Ons Clubje aan de Ekersdijk 210 weer een rommelmarkt gehouden. Mensen die spullen hebben kunnen dit melden
via info@gkv-onsclubje.nl

Gevolgen van coronavirus voor Glanerbrug
De redactie van de Grensstreek krijgt voortdurend mailtjes en
telefoontjes die te maken hebben met het coronavirus. Meestal
melden scholen, verenigingen of instanties dat een bepaalde
activiteit niet doorgaat of is uitgesteld. We hebben ze voor u op
een rijtje gezet. Op de Facebookpagina van de Grensstreek houden we een update bij.
Alifa. De wijkwijzer Glanerbrug is op woensdagmorgen in ieder
geval tot en met 31 maart gesloten. Dus ook geen spreekuur).
Bewoners kunnen gebruik maken van de chatfunctie via de web-

site van Alifa of een bezoek aan Wijkwijzer Centrum, PF, hal
Oost.
K.B.O. De bingo in het Meijershoes gaat op zaterdag 21 maart
niet door.
Protestantse kerk Losser. De lezing van Ruud Bartlema over
het werk van Marc Chagall op 29 maart in de protestantse kerk in
Losser gaat niet door.
GO-voorjaarsmarkt. In verband met het coronavirus gaat de
voorjaarsmarkt op zaterdag 4 april niet door. Een nieuwe
datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Voor
Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) is het nog te
vroeg, maar ook daarover wordt u tijdig geïnformeerd.
Palmpasenoptocht. De Palmpasenoptocht door Glanerbrug op
zondag 5 april is geannuleerd. Net als het knutselen van de
palmpasenstok in het parochiehuis op vrijdag 3 april.
Wilhelmina. Tot en met 5 april zijn er geen muzikale activiteiten
bij Wilhelmina. De voorspeelavond op 20 maart gaat dus niet
door. Net als het concert ‘Muziek in vrijheid’ van het JOW en
TJHO op 3 april in Hengelo (stadhuis) en op 5 april in Enschede
(Stedelijk Lyceum Kottenpark).
Paasvuur. De Buurtvereniging Bultsweg heeft de opbouw van
het paasvuur voorlopig stilgelegd. De verwachting is dat het
paasvuur aan de Lonnekerweg dit jaar niet doorgaat.

Glanerbrugse Loïs de Marini in de finale van Miss Teen of Overijssel
GLANERBRUG – De aan de Kerkstraat in Glanerbrug geboren
en getogen Loïs de Matini (17) staat in de finale van Miss Teen
Beauty Overijssel. Nu woont de studente Toegepaste psychologie met haar ouders in de Vlinderbuurt.
Loïs was als klein kind al bezig met beauty: lekker experimenteren met make-up en kleding. “Ik ben altijd wel echt een
meisje-meisje geweest. Tegenwoordig post ik mijn outfits ook
op Instagram, dat is echt een hobby. Die foto’s hebben waarschijnlijk ook de aandacht getrokken van de organisatie.
Ze bleven maar vragen of ik mee wilde doen.”
De Glanerbrugse schoonheid wil na het behalen van haar propedeuse op het Saxion in Deventer na de zomervakantie starten de vervolgopleiding Neuropsychologie aan de Universiteit
Twente. “Tijdens de missverkiezing is inhoud net zo belangrijk
als looks”, aldus Loïs. “Je moet jezelf goed kunnen presenteren
en laten zien dat je echt hebt nagedacht over je antwoorden.”
Ook deze keer heeft de beautyverkiezing zich verbonden aan
een goed doel. Dit jaar de LINDA.Foundation. Vanuit de organisatie zetten de deelnemers zich in voor kinderen die
opgroeien in armoede. Ook Loïs dus. De Overijsselse finale is
op zondag 30 mei in het Theaterhotel in Almelo. “Ik zou het
natuurlijk superfijn vinden om zoveel mogelijk stemmen te
krijgen. Glanerbrug, stem dus!” Dat kan door een sms te sturen
naar 3010 met de vermelding ‘Poll Overijssel Lois’.
Foto van Lois is gemaakt door Roy Froma

Derde boek Historische Kring
nadert voltooiing
GLANERBRUG - Het derde
boek van de Historische Kring
Glanerbrug wordt eind 2020
gepresenteerd. Het boek gaat
over de uitzending van Glanerbrugse jongens en mannen
naar NL-Indië en NL- Nieuw
Guinea tussen 1945 en 1962.
Het wordt een boek vol uniek
fotomateriaal waarin het verhaal van de strijd wordt verteld
en waarin ook persoonlijke
verhalen van de Glanerbrug
gers aan bod komen. Ruim 130 jongens en mannen uit
Glanerbrug en Dolphia werden uitgezonden en van meer dan
80 daarvan hebben we foto’s en/of verhalen achterhaald.
Met die schat aan informatie wordt het boek, met de titel ‘Stil….
zwijgend’ samengesteld.
‘Stil…zwijgend’ omdat de teruggekeerde jongens en mannen
nauwelijks gehoor vonden voor hun ervaringen. De samenleving
zweeg over deze bladzijde van de vaderlandse geschiedenis en
dus hielden ook de uitgezonden veteranen in de meeste gevallen
hun mond. De HKG wil het verhaal van die veteranen vertellen
omdat ze dat verdienen. Ook 75 jaar na dato nog!
U kunt het boek, dat in beperkte oplage wordt gedrukt, nu al

WCOVID-19
Eind 2019 is het begonnen in China op een plaatselijke markt
en het heeft zich daarna als een lopend vuurtje over de wereld
verspreid. Ook heel Europa heeft het inmiddels in zijn greep.
En na Italië hebben ook Nederland en onze grensstreek er
onder te lijden. Uitgerekend op vrijdag de 13e maakte onze
regering het onheilspellende bericht bekend dat ons land op
slot gaat. Het verenigingsleven, de sport en het culturele leven
wordt enkele weken in de ban gedaan. We vallen collectief in
een groot zwart gat.
Het gevaarlijke virus WCOVID-19 is reeds onder ons en verspreidt zich razendsnel van mens tot mens. We kunnen er niet
meer omheen en ik vrees het ergste voor onze samenleving. Ik
heb het in dit geval echter niet over het bekende Corona virus
maar over iets wat nog veel gevaarlijker is, namelijk het WC
Oorlog. Vanwege Individualiserende Degeneratie virus kortweg WCOVID.
Dit kenmerkt zich doordat de persoon in kwestie zijn eigen
belang vooropsteld en zichzelf in een soort overlevingsmodus
plaatst. De hersencellen van de geïnfecteerde persoon werken
niet meer zoals onder normale omstandigheden verwacht zou
worden. Andere mensen worden opzij gezet om in de eerste

levensbehoefte te voorzien: WC papier. De winkels worden
geplunderd voor dit kostbare en meest onmisbare element in
ons bestaan. Hoe meer laagjes hoe beter.
Ook de bezorgers van de online supermarkten maken overuren en rijden af en aan om de bestelde rollen op tijd af te leveren aan de hamsterende landgenoten. Het kabinet komt in
spoedberaad bijeen en roept ondertussen de mensen op om
niet in paniek te raken. Dit werkt echter zoals gewoonlijk averechts en is het signaal voor de mensen om nog meer in te
slaan dan ze al hebben. Ik laat voorlopig deze hysterie aan mij
voorbij gaan en heb er letterlijk schijt aan.
Johnny Stübener
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Commissie r.k. begraafplaats Losser vraagt
contactgegevens te checken

Kiek eens (d)an:

Jan Ligthartschool in de jaren 50

LOSSER - De Rooms Katholieke Begraafplaatscommissie
Losser wil graag op adequate
wijze haar administratie uitvoeren. Daarvoor is het nodig
dat de gegevens actueel zijn
en dat vooral ook blijven. Het
is belangrijk de juiste gegevens in bezit te hebben. Het
betreft met name de feiten die
betrekking hebben op de
rechthebbende van een graf,
diens adres en andere contactgegevens. Met een correcte, actuele administratie
kan effectief gewerkt worden
en wordt ‘speurwerk’ voorkomen.
Mocht een situatie erom vragen, dan kan op snelle,
gerichte wijze contact opge-

In onze rubriek Kiek eens (d)an een foto van de derde klas van de Jan Ligthartschool in de jaren
50. De school was toen gevestigd in een zogenoemd semi-permanent houten gebouw aan de
Schipholtstraat. Wie (her)kent wie?
Namen kunt u doorgeven aan Willie Meester van de Historische Kring Glanerbrug.
Telefoon 053 461 33 66, email: wmeester@home.nl
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Huisartsen

Wilt u adverteren in deze krant?
Bel 053 - 461 33 66
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fende verandering altijd door
te geven.

De commissie vraagt u daarom
na te gaan:
- of u, of een ander familielid,
nog steeds ‘de rechthebbende van een graf’ bent, of
dat (bijvoorbeeld door zijn/
haar overlijden) iemand
anders de rechthebbende
werd.
- de rechthebbende verhuisd
is, of een ander telefoonnummer heeft.

De rechthebbende -maar ook
u- kan wijzigingen doorgeven
op de volgende manieren:
- E-mail: begraafplaatslosser@
mariavlucht.nl
- Schriftelijk: Begraafplaatscommissie - Gronausestraat
4 - 7581 CG Losser
- Telefonisch: 06 30 55 31 40
(Alphons Punte)

Wanneer zich daadwerkelijk
wijzigingen in deze situatie(s)
voorgedaan hebben, -of zich
nog mogelijk voor gaan doenvraagt de commissie de betref-

Bij voorbaat dank voor uw
aandacht en medewerking!
Tot slot nog een tip: op de
website van MariaVlucht vindt
u veel meer gegevens over de
begraafplaats!
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Gespecialiseerde zorg op maat
binnen een dynamische organisatie
in een vertrouwelijke setting.

lanerbruG

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

INTERIEURSPECIALIST
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

Wij maken ook voor uw huis
Een naamplaat… keuze uit 2600 modellen
Kijk op www.oudeleest.nl naamplaten en graveren

Gronausestraat 1263 7534AJ Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com
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Activiteiten bibliotheek Glanerbrug
Coronavirus
De Bibliotheek Enschede en
de filialen zijn gesloten voor
publiek om verspreiding van
het Corona-virus te voorkomen. Tot en met dinsdag 31
maart zijn we gesloten. Onze
online dienstverlening gaat
door zoals de WISE app, etc.
De activiteiten die gepland
staan tot en met dinsdag 31
maart zijn geannuleerd.
Heb je vragen, dan zijn we
goed te bereiken via info@
bibliotheekenschede.nl.

dat zijn enkele voorbeelden
van overheidszaken die u
tegenwoordig online moet
regelen.
In deze cursus leert u hoe u dit
moet doen.
U gaat in een rustig tempo en
onder deskundige begeleiding
aan de slag. Om deel te nemen
heeft u een e-mailadres nodig.

Cursus Digisterker (gratis):
Leer omgaan met
de digitale overheid

Voor wie?
- U wilt zelf een DigiD aanma
ken en leren gebruiken voor
overheidszaken
- U wilt zelf toeslagen aanvragen en berichten van Mijn
Overheid lezen.

Een verhuizing doorgeven,
indienen van de belastingaangifte, aan vragen van toeslagen
en het gebruik van een DigiD,

Omschrijving
Digisterker: werken met de
e-overheid is een serie van drie

lessen en de cursus is geheel
gratis.
Data: woensdag 8, 15 en 22 april
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Aanmelden kan rechtstreeks
via de gemeente Enschede via
telefoonnummer 14053 en
vermelden dat het om de cursus Digisterker in Glanerbrug
gaat.
Of aanmelden aan de balie
van de bibliotheek Glanerbrug onder openingstijden.
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.

Zoektocht naar zwemwater gaat
verder in Enschede
ENSCHEDE - Het Enschedese sportbedrijf Sportaal hoopt
uiterlijk eind maart met een goed doordacht plan voor het
behoud van het zwembad in de stad te komen. Vorige week
werden de gebruikers en de politiek opnieuw bijgepraat over
de mogelijke scenario’s.
16 miljoen euro moest het
nieuwe zwembad op het Diekmanterrein kosten. Althans,
volgens het voorstel waar de
gemeenteraad in oktober
2017 ‘ja’ tegen zei. Voor dat
geld zou de stad drie gloednieuwe overdekte baden krijgen: een wedstrijdbad van 25 x
21 meter, een sportbad van 25
x 15 meter en een warmwaterbad van 25 x 10 meter.

Scenario’s
Voor de nieuwbouw worden
nu drie scenario’s onderzocht.
Allereerst: wat is mogelijk als
er 400.000 euro bezuinigd
wordt op de exploitatiebijdrage zwembaden? Verder
kan nieuwbouw van een
sportbad en warmwaterbad
en een wedstrijdbad worden
gerealiseerd, zoals het voorstel uit 2017 was. Ten slotte:

DichtbijDuurzaam breidt activiteiten uit

wat houdt het in als er een
nieuw sport- en doelgroepenbad wordt gebouwd en het
Slagman tot 2028 openblijft,
zoals dat in 2019 werd voorgesteld?
Voorstel
Het onderzoek wordt eind
maart afgerond, waarna dat
met een advies van Sportaal
naar de gemeente gaat. Het
college komt vervolgens met
een voorstel aan de gemeenteraad over de nieuwbouw van
zwembaden. De planning is
hierover op 25 mei tot een
besluit te komen in de raad.

TWENTE - DichtbijDuurzaam houdt zich
bezig met het verduurzamen van de
bestaande particuliere woningmarkt met
behulp van lokale partners. We zijn
begonnen in de gemeente Oldenzaal. Maar
sinds september ook actief in de hele
gemeente Losser en daarbuiten waaronder
bijvoorbeeld Glanerbrug en de gemeente
Dinkelland. Vanaf 1 mei starten we ook in
de gemeente Tubbergen.
Verduurzamen van de woning is voor veel
woningbezitters een ingewikkeld vraagstuk.

Grote vraag is hoe men dit moet aanvliegen.
DichtbijDuurzaam biedt de oplossing door
online een persoonlijk voorstel aan te bieden
waarbij de werkzaamheden door lokale partijen zullen worden uitgevoerd.
Deze lokale bedrijven zijn zorgvuldig geselecteerd en goed op elkaar ingespeeld.
DichtbijDuurzaam adviseert, regisseert, controleert en garandeert het geleverde werk.
Kijk op: www.dichtbijduurzaam.nl.
Telefoon: 0541-222307.

Bridgedrive Odd Fellows
ENSCHEDE - Op zondagmiddag 22 maart organiseert de
Verdraagzaamheidloge van de Independent Order of Odd
Fellows weer een bridgedrive voor het goede doel.
Met de opbrengsten van de
drives werden in de afgelopen
jaren onder andere voedselbanken en kinderprojecten
gesteund. Het goede doel

wordt ook dit keer t.z.t. bekend
gemaakt. De prijs voor deelname aan de drive bedraagt €
10 per persoon inclusief een
kopje koffie met iets lekkers

erbij. En enkele hapjes tijdens
het bridgen. De drive wordt
gehouden in Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25 in Losser. Nabij kruising Sportlaan/
Hannekerveldweg.
Opgave liefst per e-mail (janwillemprakken@gmail.com)
of telefoon 06-531323.

Zwanenzang voor zwembad De Brug
GLANERBRUG - Vorige week nam de Dorpsraad Glanerbrug een kijkje in zwembad De Brug.
“Tot onze teleurstelling moesten we constateren dat het dichtgetimmerde pand aan de
Schipholtstraat dermate vervallen is dat heropening van het zwembad niet meer tot de opties
behoort. Ik kon wel janken”, zegt Lorette Bosch van de DrG. “Het dak lijkt op een vergiet en
omdat de verwarming ruim een jaar geleden is uitgeschakeld is de staat van het gebouw hard
achteruit gegaan. Wat dát zwembad betreft is er geen hoop meer. Echt vergane glorie.
Dieptriest”.
De zwanenzang van zwembad
De Brug begint eind 2015. Dan kondigt de
gemeente Enschede aan serieus te gaan onderzoeken hoe bijna 1 miljoen euro bezuinigd kan

worden. Er moet volgens de gemeente dus snel
en fors worden ingegrepen om financieel
gezond te worden. Accommodaties moeten
mogelijk worden gesloten. In de loop van 2016

De senioren ploeteren op 20 december 2017 voor
(foto Jenne Smit)
het laatst in De Brug 

Voor de laatste keer diploma zwemmen op
(foto Jenne Smit)
14 december 2017 

komt de gemeente met een eerste visie op het
gebruik van het zwemwater in Enschede.
Daarbij is schijnbaar geen plek meer voor
zwembad De Brug. Een jaar later wordt dat
voornemen al zichtbaar. Zwemschool Bubbles
en de Huifkar worden elders ondergebracht.
Ook wordt gesproken over een oplossing voor
de andere gebruikers zoals zwemschool Truus,
de Springplank en de afdeling zwemmen van
Avanti W. Voor de zwemafdeling valt het doek
waardoor de omnisportvereniging eind 2017
in een klap 200 leden minder heeft.

Vergane glorie: het plafond en de badrand 

Op woensdagmorgen 20 december 2017 kunnen de senioren voor het laatst gebruik maken
van het zwembad. ’s Avonds, na de laatste
disco, gaat de deur definitief op slot.
De begin vorig jaar aangetreden nieuwe dorpsraad stelde alles in het werk de definitieve sluiting terug te draaien, maar ziet nu ook in dat dat
geen zin heeft. Gemeente en Glanerbrug zullen
moeten nadenken over een andere bestemming.

(foto’s Lorette Bosch)
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Vervolg van pagina 2
Samenwerkende Apotheken doen een beroep op u (vervolg)
Mits dat past natuurlijk. Bent u slecht ter been, of vindt u het
lastig om naar uw brievenbus te gaan, dan vragen we uw begrip
voor deze keuze die we nu helaas moeten maken.
Heeft u een brievenbus in de deur, dan zijn we bang dat een
huisdier of een klein kind ongezien aan medicatie kan komen.
Vandaar dat we dan de medicijnen niet standaard door de brie-

venbus kunnen aanbieden. Is het bij u wel veilig om medicatie
door de brievenbus aan het bieden? Vertel het ons via de website! Ook mantelzorgers die weten dat het veilig is om medicatie
door de brievenbus aan te bieden, worden opgeroepen dit via de
site door te geven. Deze informatie scheelt ons uren bezorgtijd
per dag en voorkomt onnodig besmettingsgevaar.
Laten we er samen voor zorgen dat we de gezondheidszorg in
Nederland niet onnodig overbelasten.

Hartelijke groet,
Namens het team van Samenwerkende Apotheken Enschede,
Bart Poolman en Mathijn Brummelhuis, apothekers en directie
van de SAE
De Samenwerkende Apotheken Enschede heeft 4 vestigingen in
Enschede: Apotheek de Eekmaat, Apotheek Esmarke, Apotheek
Twekkelerveld en Apotheek Veldpoort

Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting
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

€

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

4,95/rol

Woensdags gesloten

(prijzen zijn incl. BTW)

GRATIS
5 JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE*

Openingstijden:

Ook voor uw
administraties

GEVESTIGD
SEDERT 1959

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels
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
GR EN SS TR EE
GLANERB

RUG

GR EN SS TR EE

K
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RUG

GEL OOF EN GEZ
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K
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Overlast Duitse

*) vraag naar de voorwaarden
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hangjongeren

Afscheid juf
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Gronausestraat 1126 · 7534 AR Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 07
www.damhuis.biketotaal.nl

wij houden van fietsen

HET IS ZOVER!
De minimarkt in

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

Weense
Kersenslof
8,95

Paas
chocolade
5,95

GLANERBRUG
Bergingen en overkappingen

per stuk

175 gram

Elke woensdag van 8.00 t/m 13.00 uur
Met superaanbiedingen

Katwijker Vishandel
R. Zeefat & dochters

Appelheertjes
5,50
4 stuks

Een groot assortiment aan verse vis, zoals schol, wijting, zeebaars, forel, rode poon en.....

TOPKWALITEIT
* Fijne Hollandse haring, vers van het mes:
4 stuks voor 5,50 - 1,50 per stuk.

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

7534 AK GLANERBRUG
Naast de Hema
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* Lekker om te bakken/grillen of in de oven:
Kabeljauwhaasjes zonder graat
5,50 per ½ kilo.
* Zalmlende zonder graat: 6,50 per ½ kilo.
Geldig tot eind maart op vertoon van deze bon

Ontbijtkoek
2,95
per stuk

Suikerbrood
2,50
per stuk

WWW.OONK.NL
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Judovereniging Budokai Glanerbrug viert ‘Langs de Houwbeek door de Helmerhoek’
25-jarig jubileum met reünie
GLANERBRUG - Budokai Glanerbrug bestaat komende
zomer 25 jaar. De vereniging werd 25 jaar geleden opgericht
door Arie Gering en Paul Leferink. Arie en Paul vonden dat
Judo voor iedereen toegankelijk moest zijn en dat vonden ze
niet terug in de vereniging waar ze eerst bij zaten. Daarom
besloten ze samen verder te gaan onder Budokai Glanerbrug.
Ze gaven de eerste trainingen
in het witte schoolgebouw
achter in de Schipholtstraat.
Later zijn ze verhuisd naar
Speeltuin Glanerbrug aan de
Jacob Roggeveenstraat. Daar
worden de lessen nog verzorgd.
Arie (tweede dan) is op dit
moment nog steeds de voorzitter van Budokai en trainer
van de jongste groepen. Gerlo
Prinsen (derde dan) is de trai-

ner van de twee oudste groepen. Beide trainers zijn in het
bezit van het diploma jeugd
judoleraar en leraar A. Gerlo
en Arie worden ondersteund
door Stef Strijbosch (tweede
dan) en Lucas van der Molen
(eerste dan).
Daarnaast zijn er veel jongeren die op allerlei manieren
helpen om de club gezond te
houden. Ze helpen bijvoorbeeld bij de jongste groepen,
leggen elke vrijdag de matten

klaar of helpen met het organiseren van verschillende
activiteiten. We kunnen met
trots zeggen dat Budokai Glanerbrug al 25 jaar een begrip is
in Glanerbrug. We zijn dan
ook bijzonder trots op onze
vereniging en op haar leden.
Daarom willen we ons jubileum graag vieren met al onze
leden en oud leden.
We nodigen ze dan ook uit op
zaterdag 6 juni a.s.. Omdat we
wel heel graag willen weten
hoeveel mensen er komen is
opgave noodzakelijk. Dit kan
via onze facebook pagina of
via de mail info@budokai.nl
We hopen dat veel leden en
oud leden zich zullen aanmelden.

ENSCHEDE – Zin in een verrassende groene stadswandeling
in Enschede-Zuid? Weet u dat de wijk Helmerhoek een paar
unieke stukjes natuur kent, waar bijzondere plekjes te vinden
zijn?
Om u hiermee kennis te laten
maken hebben natuurgidsen
van IVN Enschede een gevarieerde wandelroute uitgezet in
en rond deze boeiende wijk. Op
donderdagmiddag 26 maart
kunt u om 14.00 uur starten op
de parkeerplaats bij Gezondheidscentrum ‘De Helmerhoek’, Runenberghoek 16/18 in

Enschede. De wandeling duurt
tot ongeveer 16.00 uur.
Tijdens onze wandeling
komen we langs een aantal
beken, zoals de Houwbeek,
Smalenbroekbeek en de Usselerstroom, door een prachtig
stuk ‘nieuwe natuur’, langs de
rand van de Helmerhoek en
over een deel van het land-

goed ‘De Helmer’. Tot uw verrassing zullen we daar ook nog
sporen van de Tweede Wereldoorlog ontdekken! Genoeg te
zien dus. De gidsen nodigen u
graag uit om samen te genieten van de natuur van de Helmerhoek. U bent van harte
welkom!
U behoeft zich voor deze wandeling niet aan te melden en
deelname is kosteloos. Een
vrije gift voor het IVN is welkom.

Korfbal zit in Glanerbrug in de lift

Ook deze (oud-)leden zijn uitgenodigd voor de reünie 

(foto Budokai)

Excursie ‘Reeën’ op Groot Brunink
ENSCHEDE - Wel eens gehoord van een blaffende ree? Ga mee met de excursie ‘Reeën’ op
landgoed Groot Brunink op zondag 22 maart. De gids vertelt je alles over blaffende reeën, hun
sporen en hoe ze leven. Een leuke en leerzame excursie voor het hele gezin mits kinderen zich
stil kunnen houden. De excursie is aan het begin van de avond en duurt circa twee uur. Vooraf
aanmelden is noodzakelijk.

GLANERBRUG - Het ledenaantal van de Glanerbrugse
korfbalvereniging Ons Clubje is de afgelopen anderhalf jaar
stevig gegroeid. Zo groeide het aantal jeugdleden bijvoorbeeld
van 24 naar 58. Je kunt rustig stellen dat het korfbal in
Glanerbrug weer in de lift zit. Voor het (jeugd)bestuur van
Ons Clubje genoeg reden maar liefst vier nieuwe jeugdleden
te verrassen. Na de training van vorige week dinsdag werden
Quinty Scholtens, Maud Garssen, Milan Garssen en Mick
Garssen (vlnr op de foto) getrakteerd. Ze ontvingen uit
handen van voorzitter Peter van de Steeg een grote sporttas.
Welke sporen laat een ree achter? Wat eten ze en leven ze in
groepen of juist alleen? Ga op
pad met de natuurgids van
Landschap Overijssel en leer
meer over het leven van het
ree. In het bos struin je naar
sporen die een ree achter laat,
zoals keutels, reeënpaadjes en
afgeknaagde boompjes. Zo
ontdek je al speurend allerlei
interessante dingen over de
ree. En wie weet komen we ze

onderweg nog tegen. Tip: trek
stevige schoenen aan en neem
een verrekijker mee. Reeën
schrikken snel van honden,
dus honden mogen deze keer
niet mee. De wandeling duurt
ongeveer 1,5-2 uur.
Praktische informatie
De excursie ‘Reeën’ is zondag
22 maart op Groot Brunink.
Meld je van tevoren aan via
www.landschapoverijssel.nl

of telefonisch (0529) 401 731.
Na je aanmelding ontvang je
meer informatie over de tijd
en exacte startlocatie.
Bijdrage voor de activiteit is
€ 5,00 per volwassene, € 2,50
per kind. Graag ter plekke
contant voldoen. Donateurs
van Landschap Overijssel
mogen gratis mee op vertoon
van hun ledenpas. Vergeet je
niet je pas mee te nemen?

Meegroeien
“Daarnaast zijn we bezig om
ook binnen onze organisatie
mee te groeien met de groei
binnen de vereniging”, aldus
voorzitter Dennis Klein van
het jeugdbestuur. “Met hulp
van NOC/NSF en het KNKV
zijn we bezig om visie voor de
toekomst verder uit te werken.
Zonder onze kernwaarden uit
het oog te verliezen. Daar-

naast proberen we via een
persoonlijke aanpak een
omgeving te creëren waarbij
onze leden op hun eigen
niveau kunnen sporten en
zich ontwikkelen tot steeds
betere en sportievere korfballers. Ze worden daarbij begeleidt door gecertificeerde trainers”.
Ben je 6 jaar of ouder (groep

3-8), dan kan je komen sporten in een team met leeftijdsgenootjes. Bij korfbal sporten
jongens en meiden samen in
één team. Een unieke sport
die zowel leuk als leerzaam is.
We trainen op dinsdag en/of
donderdag, wedstrijden spelen we op zaterdag. Naast onze
korfbalafdeling hebben we
ook een levendige Kangoeroe
Klup. Ben je tussen de 4 en 6
jaar kan je vrijblijvend meedoen op dinsdagavond.
Daarnaast organiseren we
vele leuke activiteiten voor
onze jeugd zoals vossenjacht,
playbackshow, Sinterklaas,
paaseieren zoeken en een
kamp. En voor de ouderen bijvoorbeeld een dartavond en
playbackshow.
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE
Crest

Tandpasta cavity protection fresh mint
100ml Per stuk €0,19

-83%

R
6 VOO

0
0
,
1
€
€ 5,64

elders

Pleister sensitive XL 6x7cm of
cars pleisters 16 strips

9
9
,
1
€
€ 3,78

Lucovitaal/Vitalize
Melatonine

20, 30 en/of 60 tabletten

9
9
,
3
€

0
0
,
€1
8,909
rs €€ 3,2
eeld
ldeers

-69%

9
6
,
0
€
€ 2,21

Elvita
Nuts & honey 50gr

Wij jij ons team
komen
versterken?

-50%

R
8 VOO

0
0
,
1
€
elders

€ 1,98

9
6
,
0
€
€ 3,47

elders

Olaz

-60%

9
9
,
€2
€ 7,35

elders

L'or

Espresso or noir 10cap
Geschikt voor nespresso-apparaat

-71%

Kijk dan op onze website:
www.diegrenze.nl/werkenbij

9
6
,
€0

Of stuur een open sollicitatie
naar:
sollicitatie@diegrenze.nl

€ 2,39

elders

Milka
LU 35gr

Per stuk €0,19

-85%

-61%

R
6 VOO

9
6
,
0
€
elders

0
0
,
1
€

€ 1,75

Monster hydro y

Per stuk €0,19

-80%

9
9
,
€1

Limited edition "say hello" pack à 4 rollen

Drop & fruitige drop krakers 210gr

Batterijen AAA 4-pack

Anti-age nacht- en dagcrème 15ml,
dagcrème SPF15 15ml, perfecting
cleanser 150ml

Mentos

Klene

Sony

-70%

Jaguar Pharma 150mg 60st

-47%

elders

Hansaplast

Magnesium

Axe
Aftershave peace men 100ml

elders

DIE GRENZE

Tropical thunder of manic melon
Per stuk €0,29

-72%

OR
O
V
2
1

9
9
,
1
€
€ 7,20
elders

elders

€ 6,60

Dirol

Kauwgom
Passion fruit, white mint, raspberry
Per stuk €0,10

-90%

R
O
O
V
30

9
9
,
1
€
elders

0

€ 18,9

Almelo (2x) Delden
Haaksbergen Losser
Ootmarsum 's Heerenberg Winschoten
Doetinchem Enter
Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
Glanerbrug Hengelo (2x) Nijverdal
Overdinkel Tubbergen
Denekamp Emmen
Winterswijk (3x) De aanbiedingen zijn geldig van
Borne
Hoogeveen Oldenzaal (2x) Raalte
Dinxperlo Enschede (6x) Goor
Ulft
16 maart /m 30 maart 2020.

DIE GRENZE Borculo
www.diegrenze.nl

