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Glanerbrug meteoriet sloeg
30 jaar geleden in bij familie
Wichmann

Hoe houdt het coronavirus
Glanerbrug in zijn greep?

Kiek eens (d)an...
Brugger Megafestijn
2010

Glanerbrugse huisartsen bieden alle zorg
om verspreiding coronavirus te beperken
GLANERBRUG - Het coronavirus houdt ons allen bezig en is
helaas ook in Glanerbrug opgedoken. Wij zijn blij om te zien
dat iedereen zich inzet om zich aan de opgelegde
maatregelen te houden. “Als huisartsen willen wij natuurlijk
de zorg voor iedereen zo goed mogelijk blijven geven en
daarnaast willen wij meewerken aan de beperking van de
verspreiding van het Coronavirus in Glanerbrug. Dit heeft
invloed op de manier waarop u gewend bent contact met ons
te hebben”, aldus Annelore Sanders namens de Glanerbrugse
huisartsen.
Landelijk geldt het advies om
planbare zorg waar mogelijk
uit te stellen. Vrijwel alle
reeds ingeplande afspraken
zijn of worden hierom afgezegd. Wij doen dit in goed
overleg met u en zoeken een
passende oplossing. Voor
niet-planbare zorg proberen
wij de consulten zo veel
mogelijk via andere wegen uit
te voeren. Een groot deel gaat
telefonisch, maar ook wordt
er veel gebruik gemaakt van
e-consulten en komen er
nieuwe initiatieven als beeldbellen beschikbaar.
Wanneer besloten wordt dat
een ‘live’ consult noodzakelijk is, is het belangrijk om te
weten of u als patiënt voor
Coronavirus verdachte klachten hebt, zoals koorts, hoesten, verkoudheid, buikpijn,
keelpijn of benauwdheid. Als
dit niet het geval is wordt u,
zoals altijd, op de praktijk of

thuis door uw eigen huisarts
gezien.
Hebt u wel Corona-verdachte
klachten waarvoor u gezien
moet worden, of hebt u
andere urgente klachten
maar daarnaast bent u bijvoorbeeld ook aan het hoesten of hebt u koorts, dan
wordt u gezien op het ‘isolatiespreekuur’.
Dit spreekuur hebben wij als
Glanerbrugse
huisartsen
gezamenlijk opgezet om u op
een zo veilig mogelijke
manier te kunnen zien, om
verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en om spaarzaam om
te kunnen gaan met de
beperkte voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen
als mondkapjes.
De apotheek heeft hiervoor
een aparte ruimte beschikbaar gesteld waar wij dit
spreekuur kunnen houden.
Na overleg met de assistente

Papieren Grensstreek verschijnt
gewoon op geplande data
GLANERBRUG – Een maand
geleden meldden we u dat
de papieren Grenstreek nog
maar 1 keer in de maand zou
verschijnen. Door de coronacrisis heeft een aantal adverteerders zich (tijdelijk)
teruggetrokken. Het verschil
tussen de kosten en inkomsten voor het maken van de
Grensstreek was daardoor te
groot geworden. Onverantwoordelijk. Doordat de
makers van de Grensstreek

Dokter Annelore Sanders tijdens het ‘isolatiespreekuur’. Het ‘isolatiespreekuur’ is in Glanerbrug opgezet om u op een zo veilig
mogelijke manier te kunnen zien en om eventuele verspreiding te beperken.
en de huisarts kan het dus zijn
dat u vanwege uw klacht op
dit spreekuur ingepland
wordt. Omdat het spreekuur
elke dag door een andere
praktijk verzorgd wordt, is het
goed mogelijk dat u gezien

worden na elk consult grondig gedesinfecteerd.
Wij begrijpen dat deze tijdelijke manier van werken
behoorlijk anders is dan u van
ons gewend bent. Wij hopen
dat we door deze aanpak de

gezondheid van onze patiënten, onze medewerkers en
onszelf zo goed mogelijk kunnen borgen en daarmee de
zorg nu en in de toekomst
kunnen blijven geven die u
van ons gewend bent.

Derde boek Historische Kring nadert voltooiing

de koppen bij elkaar hebben
gestoken om te kijken waar
kon worden bezuinigd en
met extra financiële steun is
het gelukt toch een voldoende financiële basis te
vinden om de krant van en
voor Glanerbrug(gers) regulier uit te laten komen.
Tot de zomervakantie verschijnt de Grensstreek dus
nog op 16 en 30 april, 14 en
28 mei, 11 en 25 juni en 9 juli.

wordt door een andere dan
uw eigen huisarts. Deze huisarts zal persoonlijke beschermingsmaatregelen
dragen
(schort, bril, mondkapje en
handschoenen). De ruimte
en gebruikte instrumenten

GLANERBRUG - Het derde
boek van de Historische Kring
Glanerbrug wordt eind 2020
gepresenteerd. Het boek gaat
over de uitzending van Gla-

nerbrugse jongens en mannen naar NL-Indië en NLNieuw 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 Glanerbruggers 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
teruggekeerde jongens

de
en

mannen nauwelijks gehoor
vonden voor hun ervaringen.
Lees verder op pagina 3

GRATIS

WAARDEBEPALING
VAN UW WONING.

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

GLANERBRUG

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

Huisartsen

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

Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente

Naviva Kraamzorg

Tandarts

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.

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

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

Verloskundigen

Maartje Kraamzorg

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

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.

Herman Achterhuis
Uitvaartleider

Apotheek Esmarke

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 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.

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

www.vredehof.nl

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

Prikpost Liberein, locatie Ariënshuis

Prikpost De Eekmaat

Bel (053) 431 23 89

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

Prikposten
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.

Uitvaarthuis Glanerbrug Kerkstraat 14, Glanerbrug

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

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

“Mensen weten
vaak niet wat er bij
een uitvaart
allemaal mogelijk is.
Wij regelen het
graag voor u.”

Inloopspreekuren:

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 1200
Op zondag 19 en 26 april zijn er in de protestantse kerk in Glanerbrug geen diensten vanwege de coronacrisis.
Men kan de kerkdienst in Losser online volgen of op een later
tijdstip terugkijken via de website www.kerkdienstgemist.nl
Het werkt als volgt: Ga naar de website www.kerkdienstgemist.
nl . Bij ‘Vind uw kerk’ typt u in: Losser. U ziet dan de tekst ‘Protestantse Kerk Losser’ en klikt op “naar kerk -->”. Daar vindt u de
uitzendingen van de digitale kerkdiensten vanaf 5 april 2020.

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

Colofon

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

Rooms Katholieke Kerk

De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 30 april 2020.
U kunt de copy tot en met de vrijdag voor deze datum inleveren
tot 17.00 uur.

Fysiotherapie Glanerbrug

Kerkstraat 14
De woord- en communieviering op zondag 26 april in de R.K.kerk in Glanerbrug is i.v.m. de coronacrisis geannuleerd.

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

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.

Podotherapie Podofit

VitaalCenter Smulders

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

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

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

Het parochieleven in Maria Vlucht is vrijwel stil komen te liggen.
Vieringen, samenkomsten, huisbezoek, het kan allemaal niet.
Middels een nieuwsbrief proberen we u vanuit het pastoraal
team wekelijks op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen onze parochie. Vragen, suggesties van uw kant
voor deze brief zijn altijd welkom. Samen zullen we door deze
moeilijke tijd heenkomen! We wensen U goede moed en goede
gezondheid toe. Vrede en alle goeds!

Voor een uitvaart in

vertrouwde handen
Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62
BERT VAN DER HEIDE UITVAARTZORG

Wilt u ook
adverteren in
deze krant?
Bel
053-461 33 66
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Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Winkelstraat 3
Katholieke vieringen:
Vanwege coronamaatregelen gaan de kerkdiensten in het
Ariënshuis niet door. In ieder geval tot en met 28 april.

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.
Alifa. De wijkwijzer Glanerbrug is op woensdagmorgen in ieder
geval tot en met 29 april gesloten. Dus ook geen spreekuur.
Bewoners kunnen gebruik maken van de chatfunctie via de website van Alifa of een bezoek aan Wijkwijzer Centrum, PF, hal
Oost.
K.B.O. De activiteiten van de KBO in het Meijershoes gaan voorlopig niet door.
Bibliotheek Glanerbrug. De bibliotheek Glanerbrug is in ieder
geval tot 28 april gesloten.

K.B.O. altijd actief, alleen nu even niet
GLANERBRUG - De Katholieke Bond van Ouderen in Glanerbrug bestaat 65 jaar. Helaas kunnen de activiteiten in verband
met het coronavirus tot en met 1 juni geen doorgang vinden.
Na deze datum hoort U weer van ons. Vragen? Bel dan 0534612622 of 053-4611072.

Hapje eten buiten de deur?
Afhalen of bezorgen!
Een hapje eten bij de deur zit er op dit moment niet in. Een
hapje afhalen of laten bezorgen wel. Hoe zit het in Glanerbrug met je favoriete cafétaria, pizzeria, Chinees of restaurant? Zijn ze open of gesloten? Komen ze bezorgen of moet je
afhalen? De redactie van de Grensstreek maakte een rondje
langs de verschillende eetgelegenheden. Een overzicht:
Mr. Pancake (0537600909): open voor bezorgen en afhalen
(wo. t/m ma. van 12.00 – 19.00 uur)
Het Eikpunt (0534617177): open voor afhalen (
di. t/m zo. van 12.00 – 19.30 uur)
New York Pizza Esmarke: open voor bezorgen en afhalen
(zo. t/m do. van 16.00 – 22.30 uur en vr. en za. van 16.00 –
23.00 uur)
Excellent (0534612728): gesloten

Glanerbrug meteoriet sloeg 30 jaar geleden in
bij familie Wichmann
GLANERBRUG – Vorige week dinsdag was het 30 jaar
geleden dat de Glanerbrug meteoriet om 2 minuten over
half 8 ’s avonds insloeg in het woonhuis van de familie
Wichmann aan de Gronausestraat. Henk Louis Maas en
Joan Oldersma zetten zich al jaren in alle stukken van de
gevonden meteoriet (samen zo’n 855 gram) terug te halen
naar Enschede. Nu bevinden deze fragmentwen zich nog in
Naturalis Biodiversity Center in Leiden.
Begin januari mailden Henk Louis en Joan hun idee en verzoek
naar de Museumfabriek in Enschede. Zonder resultaat, tot hun
teleurstelling. De Museumfabriek heeft te kennen gegeven niet
de mogelijkheid te hebben om de fragmenten naar Enschede
te halen. Volgens Nikki Olde Monnikhof, hoofd publiek van de
Museumfabriek, heeft het museum contact gezocht met Naturalis in Leiden. “De Glanerbrug meteoriet bestaat uit 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”. Door de coronacrisis

Henk Louis Maas en Joan Oldersma werden vorige week geïn(foto Jenne Smit)
terviewd door Maaike de Glee van RTV Oost 
was het zelfs niet mogelijk een herdenkingsmoment te organiseren in de Museumfabriek of bij de herinneringsplaquette
aan de Gronausestraat. Maar daar lieten Henk Louis en Joan
zich niet door uit het veld slaan. Zij stonden dinsdag 7 april
zoals ieder jaar nog wel even stil bij de inslag.

De adviseur inzetbaarheid bij Fyon
Hallo mijn naam is Tresca Braakhuis en ik ben adviseur inzetbaarheid bij Fyon. Hieronder zal ik in het kort uitleggen wat ik
kan betekenen voor u als werknemer of voor u als werkgever.
Pijn of bewegingsklachten kunnen van invloed zijn op uw
werk. Sommige handelingen of houdingen houdt u daardoor
niet meer of minder lang vol. Andersom kan ook: misschien is
het juist het werk dat uw klachten veroorzaakt of versterkt.
Deze problemen zijn het terrein van de arbeidsfysiotherapeut
of adviseur inzetbaarheid. Een specialist die zich bezighoudt
met werkgerelateerde bewegingsklachten.
Ik houd mij bezig met individuele adviezen om u van uw
klachten af te helpen. Mocht er een behandeling nodig zijn,
dan kunt u bij een van mijn collega’s van Fyon terecht. Door
deze goede samenwerking kunnen we samen een plan maken
waarbij duidelijk is waar u over ongeveer 3 weken staat. Hierdoor kunt u uw werk op een verantwoorde manier oppakken.
Dit is prettig voor zowel werknemer, als werkgever.
Indien u een vraag heeft of meer informatie wilt hebben, neem
dat gerust contact met mij op. Dat is het makkelijkst per mail.
Ik zal u dan zo snel mogelijk terugbellen.
Vriendelijke groet,
Tresca Braakhuis

’t Trefpunt (0534611429): gesloten
‘t Hoekje (0532307611): open voor afhalen
(di. t/m zo. - aangepaste openingstijden op Facebook)
La Scala (0534617172): open voor bezorgen en afhalen
(dagelijks van 16.00 – 22.00 uur)
Haifa (0534616966): open voor bezorgen en afhalen
(di. t/m zo. van 16.00 – 23.00 uur)
Chill (0532316611): open voor afhalen
(wo. t/m zo. 16.00 – 20.00 uur)
Ankie’s Vis (0534612604): open voor bezorgen en afhalen
(di. t/m za. van 11.00 - 18.00 uur)
De Brasserie (0533001756): open voor bezorgen en afhalen
(wo. t/m zo. van 16.00 – 21.00 uur)
Golden Star (0534616917): open voor afhalen

Derde boek Historische Kring nadert voltooiing
vervolg van pagina 1

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
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
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Kiek eens (d)an... Paaswandeling van Juliana
Pasen is alweer een paar dagen achter de
rug. Met de Historische Kring Glanerbrug
gaan we weer even terug in de tijd. Terug
naar de tijd dat Glanerbrug het muzikaalste dorp van Nederland was. Met maar
liefst vier muziekkorpsen: Juliana, Kunst
naar Kracht, Prins Hendrik en Wilhelmina
(in alfabetische volgorde). Elk korps presenteerde zich met Pasen en maakte een
paaswandeling naar een locatie in de buurt
van Glanerbrug.
Op de foto zien we Juliana onderweg naar
de Snippert op het Hoge Boekel.
Weet je er meer over te melden?
Neem dan contact op met Willie Meester
van de HKG.
Telefoon: 053-4613366.
Email: wmeester@home.nl
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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  0,Div. soorten bestrating 20x30 6 cm dik vanaf

straat

€ 9,95/m²
€ 14,95/m²
€ 34,95/m²
€ 19,95/m²

ANBO-nieuw
s

lanerbr

ronause
el

Div. soorten behang vanaf
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Acties geldig t/m 30 april 2020

INCLUSIEF 5 JAAR GARANTIE!*
INCLUSIEF

DailyTour E+ 1 BD

€ 12,50/m²

€

SERVICEPAKKET

3299,Inclusief 500 Wh
accu

4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)
Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

9,95

Openingstijden:

8 stuks

Petit fleur

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

INCLUSIEF 5 JAAR GARANTIE!*

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

2,25

Premium MN7

per halfje

Krentenbrood

1

,95

Saucijs speciaal

"Vriendelijkheid,
riendelijkheid, Kwaliteit,
Versheid en Puur"

Mokka hazelino
Onze luchtige hazelnoot
specialiteit

Van akker tot bakker naar u, de consument
Hengelo, Enschede

1,80

www.oonk.nl

INCLUSIEF
SERVICEPAKKET

2399,Inclusief 375 Wh
accu

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

Woensdags gesloten
GEVESTIGD
SEDERT 1959

Ook voor uw
administraties

* vraag naar de voorwaarden

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

wij houden van fietsen
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Hoe houdt het coronavirus u in de greep?

Ook in Glanerbrug ondervindt iedereen de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis: de ondernemer, werkers in de zorg, onderwijs en bij de sportvereniging. Of gewoon voor u persoonlijk. Wat heeft het coronavirus in die korte tijd veranderd in uw leven? We vroegen het een aantal Glanerbruggers
en mensen die Glanerbrug als werkterrein hebben.

Henk-Jan Nijhuis
Leeftijd: 54 jaar
Woont in Glanerbrug
Eigenaar van Slijterij-Wijnhandel Nijhuis

Hoe verder?
Als raadslid vind ik het van belang dat de democratie zo goed
mogelijk functioneert maar het mag duidelijk zijn dat de crisis
prioriteit heeft. Vanuit de SP proberen wij zoveel mogelijk mensen te ondersteunen die dat nodig hebben. Wij helpen bij de
voedselbank en bellen onze leden van 70 jaar en ouder om te
vragen of ze hulp nodig hebben. Laten wij zorgen dat de eenzaamheid onder ouderen niet nog meer toeneemt. Het is goed
om te zien dat oud en jong elkaar helpt met mooie initiatieven,
dat politieke partijen het partijbelang nu niet vooropstellen,
maar naast elkaar gaan staan. Een groot deel van de samenleving is momenteel iets minder individualistisch dan voorheen.
Laten wij hopen dat het virus zo snel mogelijk wordt teruggedrongen maar dat de saamhorigheid blijft.

Eerste berichten?
Eind 2019 sijpelde er berichten door uit Wuhan dat er iets ernstigs aan de hand was. De wereldwijde consequenties werden
op dat moment door niemand waargenomen.
Maatregelen voor burgers?
We zijn het eens met de maatregelen en zijn blij dat er geen
totale lock down is gekomen. We volgen zoveel mogelijk de
maatregelen van het RIVM. Het uiteindelijke doel is dat de
besmettingen verlangzamen en dat de IC’s op korte termijn niet
overbelast raken. Wij zijn moreel verplicht hieraan mee te werken omdat een overbelasting ten koste kan gaan van mensenlevens van met name onze oudere en/of verzwakte medeburgers. Veel handen wassen en afstand bewaren dus.
Impact?
Alles is wat moeilijker en je merkt dat er een grauwe en sombere
sluier over de samenleving hangt. Iedereen praat alleen maar
over corona. De impact en bezorgdheid van de mensen is groot.
In de winkel?
We hebben extra maatregelen genomen. Er hangt bijvoorbeeld
een scherm bij ons in de winkel tussen klant en verkoper. Ook
hebben we diverse ‘info A4-tjes’ opgehangen met daarop de
regels waaraan we ons allemaal moeten houden. Richting klant
bieden we extra service middels onze bezorgdienst.
Verwachtingen?
De verwachtingen en gevolgen op lange termijn zijn sterk afhankelijk hoe lang de coronacrisis gaat duren. Omdat daar op dit
moment nog geen zicht op is kun je hier geen uitspraak over
doen.

José Wichgers-Apeldoorn
Leeftijd: 50 jaar
Woont in Glanerbrug
Raadslid voor SP in Enschede
Eerste berichten?
Door de beelden van China
werden wij voor het eerst
geconfronteerd met het coronavirus, nu zit Nederland er
zelf middenin. Je hoeft maar
dichtbij huis te kijken om te
zien hoe groot de impact van
het virus is.
Impact?
Mijn moeder is 82 jaar en vindt het erg vervelend om nu zoveel
alleen te zijn, niet even boodschapjes te kunnen halen of ergens
op bezoek te gaan. Haar vriend is opgenomen in Bruggerbosch,
ook hij mag geen bezoek meer ontvangen. Juist in een tijd van
onzekerheid wil je vaker bij elkaar zijn en juist nu is dat niet
mogelijk. Mijn dochter is zwanger, hoe gaat het straks als ze
moet bevallen? Mag dat in het ziekenhuis of moet dat thuis? Mag
er nog kraamhulp en bezoek aan huis komen? Natuurlijk vallen
deze zaken in het niet bij degene die ernstig ziek zijn geworden
of zelfs zijn overleden. Het raakt echter iedereen in deze samenleving in meer of mindere mate.

Luiten Fruit
Eerste berichten?
Wij zijn voor het eerst echt geconfronteerd met het coronavirus
op 19 maart toen we het bericht kregen dat de markten op zaterdag en dinsdag in Enschede tot 6 april afgelast zouden worden.
We hadden net een vrachtwagen vol handel gekocht en geleverd
gekregen. Wat te doen?” Aan het woord Rob Luiten van Luiten
Fruit over de gevolgen van de coronacrisis.
Wat te doen?
We hebben de koppen direct bij elkaar gestoken en besloten om
iets te organiseren zodat de ingekochte waarop een veilige en
verantwoorde manier verkocht kon worden. De anderhalve
meter afstand geldt immers niet alleen voor onze klanten maar
ook voor ons als verkoopteam. Anderhalve meter tussen elkaar
kunnen wij achter de kraam als het druk is echt niet garanderen.
Dat is een reden waarom wij op maandag in Oldenzaal en op
woensdag in Glanerbrug niet op de markt staan, hoe vervelend
we dat ook vinden. Maar wat dan?
De DRIVE-IN moest het worden.
De klant rijdt aan de ene kant ons pakhuis aan de Najaarsweg 5
in en blijft in de auto zitten. De bestelling wordt opgenomen en
klaargemaakt en achterin de auto gezet. Betalen en klaar. Andere
kant weer uitrijden”.
Reacties?
Wat een mooie reacties kregen we van de klanten. GEWELDIG!
We zijn blij en dankbaar dat we nog aan de gang kunnen blijven. We hopen dat we gezond blijven met z’n allen want gezondheid is toch het grootste goed. We wensen iedereen heel veel
sterkte in deze ingrijpende onzekere tijd.

Naam: Lydia Reinkingh
Leeftijd: 47 jaar
Woonplaats: Glanerbrug
Beroep: Bureaumanager
Eerste berichten?
Het coronavirus brak vier
weken geleden uit in Brabant.
Dit was net na carnaval. Nooit
gedacht dat het zo snel zou
gaan en dat het virus zo agressief is.
Impact?
De impact die de actuele maatregelen op mij hebben, is dat het

niet meer vanzelfsprekend is om op een terrasje wat te gaan
drinken, even ergens een hapje eten of zelfs even een patatje
halen bij de snackbar om de hoek. Mijn man en ik werken thuis
en onze kinderen volgen onderwijs op afstand. Dit gaat gelukkig
goed en mijn oudste kan ‘gewoon’ eindexamen doen. Tegelijkertijd mis ik mijn collega’s; het grapje tussendoor of gewoon even
een goed gesprek. En ik ben blij dat ik buiten nog even een
luchtje kan scheppen. Dan lijkt het alsof het ‘gewone’ leventje er
nog is.
Maatregelen?
Ik ben mij ervan bewust dat het coronavirus in de lucht hangt en
dat we allemaal ziek worden, in meer of mindere mate. Ik kan
mij daarom helemaal vinden in de maatregelen die genomen
zijn. Wat mij zorgen baart, is dat sommige mensen het niet serieus nemen: “Het is paniek zaaien. Het heeft betrekking op maar
1% van de Nederlandse bevolking”. Ik ben niet in paniek en ja het
gaat om maar 1 % van de bevolking. Men realiseert zich niet hoe
agressief het virus is en hoe erg ons zorgsysteem belast wordt.
Het beangstigt mij dat de hele wereld ‘op slot’ zit en niet alleen
Nederland. Hoe kunnen de economische gevolgen opgevangen
worden? Voor bedrijven, zelfstandigen, personen?
Hoe verder?
Ik hoop dat wij er met z’n allen er goed uitkomen. Wij dragen ons
steentje bij door alleen naar buiten te gaan als het nodig is en 1,5
meter afstand te houden. Petje af voor alle mensen in de vitale
beroepen en degenen die ervoor zorgen dat wij nog boodschappen kunnen doen. Samen zijn wij sterk!

Pedro Swier
Leeftijd: 54 jaar
Woont in Enschede
Algemeen Directeur van
Vredehof Uitvaartverzorging
(o.a. Uitvaarthuis
Glanerbrug)
Eerste berichten?
Net als iedereen hoorde ook ik
als eerste via de media over
het coronavirus. Waar het op
het eerste gezicht een probleem leek van een ver land,
kwam het al snel heel dichtbij.
Op het moment dat de uitbraak ook in Nederland echt een probleem werd werden wij,
naast de RIVM, ook al snel geïnformeerd door onze brancheorganisatie BGNU en onze eigen arbodienst.
Maatregelen?
Vanaf dat moment heb ik mijzelf uiteraard ook strikt aan de
regels gehouden. Dit om zelf gezond te blijven, in de eerste
plaats voor mijn gezin, maar natuurlijk ook voor de organisatie
en voor de nabestaanden die een beroep op ons doen.
Maatregelen in de organisatie?
Door de snelle en goede berichtgeving van de overheid en de
brancheorganisatie hebben wij binnen Vredehof ook al snel onze
werkwijzen kunnen aanpassen. Collega’s die vanuit huis kunnen
werken zijn dit ook direct gaan doen. Wij houden ons strikt aan
de 1,5 meter afstand regel en aan de hygiëne protocollen.
Hoe ontzettend vervelend wij het ook vinden voor de nabestaanden, maar ook bij de uitvaart houden wij ons strikt aan de
regels. Dat betekent niet meer dan 30 personen bij de uitvaart.
Voor het Uitvaarthuis Glanerbrug was deze laatste regel wat
minder van belang, aangezien de ruimten so-wie-so niet
geschikt zijn voor grote groepen. Wel hangen in het Uitvaarthuis
instructies hoe om te gaan met de huidige richtlijnen en is er
desinfectiemateriaal aanwezig.
Wat nu bij een uitvaart erg belangrijk is, is om te kijken naar wat
wel kan en niet naar wat allemaal niet meer mag. We hebben
gemerkt dat we samen meestal nog mooie alternatieven kunnen
vinden. Zodat ook het afscheid in deze tijd, en in een kleine en
intieme groep, nog op een mooie en waardige manier vorm kan
worden gegeven.
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE
Samenwerkende
Apothekers*
Koortslipcrème aciclovir 50mg

Te gebruiken bij:
De genezing van de
koortslip en verkort de
periode van pijn.
Werkzame stof:
Aciclovir 50mg/g

9
9
,
1
€

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

Always

Discreet pants 9st maat M
of discreet pants 8st maat L

-46%
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€ 7,33
elders

M&M's

DIE GRENZE
Davitamon

Multi boost 12+ omega-3 visolie
60 kauwcapsules
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,
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€ 1,99

Milka

Milkinis of daim 100gr, dark 85gr
Per stuk € 0,39

Jacobs
Espresso 500gr

James Bond

Eau de parfum 007 || woman 75ml

-86%
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€ 3,24

Hot chocolade

Milky way, Mars of Twix 8 pods
136gr

-26%
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€ 49.1

elders

€ 5,69

Twix

6-pack 300gr
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Pringles

Sour cream & onion 130gr

-70%
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€ 8,90
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180gr
Per stuk € 0,39

-61%

Venal extra 40 capsules
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Pel pinda's

Crispy 128gr

Bional

-50%
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€ 1,38

7-up of Sprite

Sprite suikervrij of 7-up suikervrij 330ml
Per stuk € 0,19

-73%
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€ 14,8
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Wrigley's

Extra mega peppermint of spearmint
suikervrij 22gr
Per stuk € 0,29

-82%
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€ 5,65

Grolsch
Radler ice tea citroen 0.0% 6x300ml
Per 6-pack € 1,99

-75%
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€ 15.8

Almelo (3x) 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 (7x) Goor
Ulft
13 april t/m 27 april 2020.

DIE GRENZE Borculo
www.diegrenze.nl
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Judovereniging Budokai Glanerbrug
viert 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 trainer 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.

Kiek eens (d)an XL... Brugger Megafestijn 2010
Geen sport, geen evenementen. Net als bij het amateurvoetbal
zijn ook bij veel andere sporten de competities door de coronacrisis voortijdig beëindigd. Dan blikken we in de speciale
rubriek Kiek een (d)an XL maar eens 10 jaar terug naar het jaar
2010.
In dat jaar werd het Brugger Megafestijn in ere hersteld om de
renovatie van de Gronausestraat te vieren. “De zeer enthousiaste activiteitencommissie van de nieuwe ondernemersver-

Slenteren langs

eniging GO (Glanerbrug voor Ondernemers) heeft haar uiterste best gedaan om alle bezoekers twee spetterende dagen aan
te bieden”, schreef toenmalig voorzitter Henk van Oene in het
magazine dat ter gelegenheid van het BMf werd uitgebracht.
“Diverse optredens van verrassende artiesten en de deelname
van ondernemers en verenigingen zijn een solide basis voor
een fantastisch festijn. Eindelijk is het zover! Glanerbrug viert
weer twee dagen ouderwets feest!” In deze foto-impressie
nemen we u terug naar dat feestelijke jaar 2010.

roat’

de vernieuwde ‘st

Nu de goede kl

eur nog!

Onderhoud sportvelden gaat door
ENSCHEDE/GLANERBRUG - Ook al wordt er niet gesport, het
gras op de sportvelden groeit gewoon door. Medewerkers
buitensport van Sportaal benutten deze periode om alvast
groot onderhoud te plegen aan een deel van de sportvelden.
Sportaal is verantwoordelijk
voor het regulier onderhoud
en beheer alle sportvelden en
sporthallen in de stad. Aangezien sporten in groepsverband
is voorlopig nog niet mogelijk
is haalt Sportaal het groot
onderhoud alvast wat naar
voren.
“Normaal beginnen we na de
reguliere competitie met groot
onderhoud van de trainingsvelden, vanaf 1 mei. Nu de velden niet worden gebruikt hebben wij besloten om dat eerder
te doen. Op deze manier kan
er ook weer eerder worden
gesport”, aldus teamleider buitensport Tonnie Doek.
“Conform de richtlijnen van
het RivM werken de buitensportmedewerkers alleen. Ze
maaien, maken de ondergron-

den gelijk, verticuteren en
zaaien bij op kale plekken.
Aangezien we ruim een
maand eerder aan deze werkzaamheden zijn begonnen
kunnen verenigingen naar
verwachting ook een maand
eerder weer deze velden op.
Dat betekent dat trainingen
vanaf 1 juli kunnen worden
hervat in plaats van 1 augustus
mits de Rijksoverheid dit toelaat”. Het is een mooie manier
waardoor Sportaal laat zien
dat zij sport en bewegen stimuleert geeft Tonnie aan. “Wij
willen dat de sportfaciliteiten
in de stad zo snel mogelijk
weer beschikbaar zijn. Verenigingen moet zelf wel voor
beregening zorgen en dan is
de kwaliteit van de velden
weer snel op pijl”.
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Commissie r.k. begraafplaats Losser vraagt contactgegevens te checken
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
opgenomen worden met een rechthebbende.

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.
Wanneer zich daadwerkelijk wijzigingen in deze situatie(s)
voorgedaan hebben, -of zich nog mogelijk voor gaan doenvraagt de commissie de betreffende verandering altijd door te
geven.

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 30553140 (Alphons Punte)
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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Fysiotherapie Glanerbrug
Ons team bestaat uit:
• Frank Vastbinder
• Floor Mulder
• Ilona Bijman (Kinderfysiotherapeute)
• Jos Ekelhof
• Marianne Dijkstra, secretaresse
Wilt u meer informatie over onze praktijk, bekijkt u dan
eens de website www.fysiotherapieglanerbrug.nl
Locatie :
Tel. nr. :

Ariënshuis Spoorbaanstraat 6
053-4618891

HOUT / BETON SCHUTTING

Algemene fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, oedeemtherapie,
COPD, groepstrainingen en (kinder)-bekkenbodemfysiotherapie...

vanaf

€ 75,00 per meter geplaatst

21 planks scherm en gladde betonpalen
Kijk voor de voorwaarden op de site

*Korting geldt niet voor schuttingen, poorten en actieproducten

Betonpoer

De grootste voorraad tuin-

Grijs of antraciet
en Douglas hout in Twente!
15x15x50 cm (Taps)
incl. verstelbare plaat!

€ 24,43

(incl. BTW, ACTIEPRIJS)

Douglas/Lariks
Zweeds rabat

Autosleutelbehuizing Kapot !!!!!

Wij kunnen de complete behuizing van uw autosleutel vervangen.
Ook alle ba�erijen voor uw autosleutel en afstandsbediening.
Natuurlijk kunnen we ook een nieuwe sleutel voor u maken.
Gronausestraat 1263 7534AJ Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com

zwart (18 cm)

vanaf

€ 3,44/m1

(incl. BTW, excl. korting)
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PAK DE HOOGSTE KORTING

Koop samen met vrienden, buren en familie!

Douglas/Lariks
Zweeds rabat
blank (18 cm)

vanaf

€ 2,70/m1

(incl. BTW, excl. korting)

Klavermaten 14 - 7472 DD Goor - Tel: 06-42 10 83 06 - BGG: 06-38 29 16 04
info@houthandelrtt.nl - www.houthandelrtt.nl - Bekijk ook onze online Houtshop!

20%

korting
op raamdecoratie

Jaargetijdenweg 45
7532 SX Enschede
053 - 461 76 11
Actie geldt t/m 25 april 2020.

info@krabbestoffering.nl

Vraag naar de voorwaarden.

krabbestoffering.nl

