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Arend Ruijter
krijgt lintje op afstand

Jeugdorkest Wilhelmina
repeteert online voor
concours

Kiek eens (d)an...
Bijna 11 jaar geleden:
Reünie Wilhelminaschool

Job Kantelberg nieuwe wijkregisseur in Oost:
'Mooie functie met scala aan thema's'
GLANERBRUG – Sinds 1 februari van dit jaar maken Kiona
Grotenhuis en Job Kantelberg deel uit van het management
team in stadsdeel Oost. Zij hebben de plaats ingenomen van
Aaltjen Volbers die met pensioen is en Frank Mulder die
naar Groningen is vertrokken. Kiona en Job zijn samen met
Jeffrey Brinkman de drie wijkregisseurs in stadsdeel Oost.
Omdat Job Glanerbrug, Eschmarke en bedrijventerrein
Euregio als werkgebied heeft maken we in deze Grensstreek
maar eens kennis met hem.
Job is in 1989 geboren in
Geldrop (Noord-Brabant). Op
zijn achttiende verhuisde hij
naar Twente om bestuurskunde te gaan studeren aan
de Universiteit Twente. En
omdat Twente wel goed
beviel én hij er zijn vriendin
uit Weerselo leerde kennen is
hij in het oosten gebleven. In
de regio Twente heeft hij
gewerkt voor de gemeente
Almelo, Losser en Enschede.
In de gemeente Enschede als
trainee waardoor hij naast
een verlengde studie ook
werkervaring op kon doen.
“In 2017 kwam ik in dienst
van de gemeente Enschede.
Bij de griffie in stadsdeel
Noord en de concernstaf,”
vertelt Job. “Ik hield me vooral
bezig met zaken als participatiebeleid, de begroting en het

Enschede Akkoord. Vrij
abstract maar wel interessant.
En je leert de stadsdelen goed
kennen. Toen er een plek als
wijkregisseur in Oost vrij
kwam heb ik daar gesolliciteerd. Nu als wijkregisseur vul
je je functie veel concreter in.
Je hebt een breder scala aan
thema’s in je portefeuille. Van
groen tot veiligheid”.
Glanerbrug
Een wijkregisseur is de schakel tussen de wijkbewoners
(in Glanerbrug dus dorpsbewoners!), de gemeente en
andere organisaties die in het
dorp werken. Bij de overdracht werd Job geïnformeerd
over de actiepunten voor 2020
die door het ‘oude’ managementteam van stadsdeel Oost
waren opgesteld. Op zijn

bordje liggen onder andere
het doorontwikkelen van de
kracht van verenigingen bij
Noabersport en het realiseren
van het ecopark in de ecologische zone in de Eschmarke.
“Maar ook de drugsoverlast
bij bijvoorbeeld de stations in
Glanerbrug en de Eschmarke
zal ons bezig blijven houden.
De vinger aan de pols blijven
houden en vooral niet verslappen”, meent Job. Ook
helpt de gemeente structuur
te geven aan de overlast van
jongeren rond De Brug en aan
de Apollolaan. Job: “Jongeren
moeten wel bij elkaar kunnen
komen, maar het natuurlijk
niet te accepteren wanneer ze
overlast veroorzaken of vernielingen aanrichten. Bij De
Hut is Gijs van Alifa bezig
allerlei activiteiten voor de
jongeren op te starten. Aan de
Apollolaan gaan we een
speelplek aanpakken om de
overlast te verminderen”.
Twee andere thema’s waarbij
Job als wijkregisseur betrokken is zijn de Gronausestraat
en de ontwikkeling van voormalig zwembad De Brug. “De

plannen met de Gronausestraat zijn in het Fietsveiligteam afgerond. Die wachten
nu alleen nog op de presentatie aan de inwoners van Glanerbrug. Anders is dat met De
Brug, daar staan we nog aan
het begin. Samen met de Glanerbruggers moeten we op
zoek naar een goede manier
om van De Brug een rendabel
pand te maken. We willen als

gemeente met de Glanerbruggers van gedachten wisselen hoe we dat het beste
kunnen realiseren. Wat missen we nog in het dorp en
waar zou het dorp nog mee
gediend zijn? Dat zijn de vragen die in een digitale presentatie aan de bewoners wordt
voorgelegd om ze te interesseren”.
Job durft gerust te stellen dat

hij na twee maanden al een
redelijk beeld heeft van zijn
werkgebied. Hij heeft het in
ieder geval heel erg naar zijn
zin. En moeite met de Glanerbruggers heeft hij niet. “Ik heb
wel gemerkt dat Glanerbruggers niet op hun mondje zijn
gevallen, gevoel hebben voor
hun dorp en zich daarom 100
procent voor hun dorp willen
inzetten”.

Nieuwbouw brandweerkazerne in Glanerbrug start eind april
GLANERBRUG – Eind april wordt een begin gemaakt met de
bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Glanerbrug. In het
definitieve bestemmingsplan komt de nieuwe kazerne op de
hoek van de Heidevlinder en de Gronausestraat.
Het bouwplan is opgesteld in
nauw overleg met de sportvereningen die zijn verenigd in
Noabersport. Naast deze
directe buren hebben de

omwonenden aan de Gronausestraat, Heidevlinder en
Ekersdijk een brief ontvangen
met de aankondiging dat ze
kennis kunnen nemen van de

plannen via de website van de
Brandweer Twente. Die plannen worden in een ruim zeven
minuten durende video uitgelegd door projectleider Mark
Bokdam van de Brandweer
Twente. Voor deze manier om
de omwonenden te informeren is noodgedwongen gekozen omdat door de corona

crisis een informatieavond niet
georganiseerd kon worden.
“De brandweerkazerne op de
hoek van de Gronausestraat en
de Heidevlinder in Glanerbrug
vervangt het huidige onderkomen aan de Tolstraat. Die voldoet niet meer aan de huidige
eisen, zowel met betrekking
tot het personeel als de lig-

ging”, legt Mark Bokdam in de
video uit. “Door de verhuizing
naar de Heidevlinder is de veiligheid in het werkgebied beter
gegarandeerd. De brandweerkazerne Glanerbrug is een
kazerne die wordt bemand
door vrijwilligers. Die moeten
binnen een bepaalde aanrijtijd
aanwezig kunnen zijn. In het
verleden kwamen vrijwilligers
meestal uit het dorp Glanerbrug, tegenwoordig komen ze
veelal uit de nieuwbouw
wijken aan de westkant van
Glanerbrug. Vandaar dat de
Veiligheidsregio Twente de
voorkeur heeft voor een locatie
zo dicht mogelijk bij de Gronausestraat aan de westzijde
van Glanerbrug”.
Volgens Mark Bokdam zal
deze moderne kazerne gericht

zijn op de toekomst. Gebouwd
met slimme materialen waardoor de uitstoot van CO2
minimaal is. Ook is er een plan
voor stikstof en PFAS. “Voor de
uitruk wordt een ontsluiting
op de Heidevlinder gerealiseerd. Het normale verkeer
van en naar de brandweerkazerne zal via de Ekersdijk en
de parkeerplaats van de sportverenigingen worden ontsloten. In de nieuwe kazerne is
plaats voor twee tankautospuiten. In de kazerne zijn
ook douche- en kleedruimtes
en lokalen voor instructie
gepland. En op het dak een
platform om drones in te kunnen zetten. Naar verwachting
zal de bouw eind augustus,
begin september zijn voltooid”.
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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.

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

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

De Centrum Apotheek

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN
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

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.

izette Jonkers-Roelofs

Prikposten
Prikpost Liberein, locatie Ariënshuis

Uitvaartleider

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.

Zondagvieringen H. Maria Geboortekerk
te horen én te zien
LOSSER - De kerkdiensten vanuit het eucharistisch centrum van
de parochie MariaVlucht, de H. Maria Geboortekerk in Losser,
zijn voortaan te volgen via de kerkradio én via het YouTube
kanaal dat gelinkt is aan de website MariaVlucht: https://www.
youtube.com/channel/UCRFnQ1klxtYJzJzmPpRYTuQ
Op YouTube kan een herinnering ingesteld worden, zodat een
melding verkregen wordt wanneer de viering begint. Ga hiervoor naar https://www.youtube.com/watch?v=aB51JGQ1oDk

Schoolstraat 20. Telefoon: 053-4618738.

De eucharistievieringen beginnen om 9.00 uur. Zie het overzicht
met daarbij de namen van de pastores: 3 mei: W. Rekveld; 10
mei: P. Daggenvoorde; 17 mei: J. Kortstee; Donderdag 21 mei
(Hemelvaart): W. Rekveld; 24 mei: P. Daggenvoorde; 31 mei
(Pinksteren): J. Kortstee

Colofon

Fysio Team

Meer informatie: www.mariavlucht.nl

De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 14 mei 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

Uitvaarthuis Glanerbrug Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89

www.vredehof.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.

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat

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.

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 1200
Op zondag 3 en 10 mei 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.

Rooms Katholieke Kerk
Kerkstraat 14
De vieringen op zondag 3 en 10 mei in de R.K.-kerk in Glanerbrug is i.v.m. de coronacrisis geannuleerd.
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!
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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 zaterdag 9 mei.

Open tuinendagen in Glanerbrug
afgelast
GLANERBRUG - Omdat het coronavirus nog steeds aanhoudt
slaan we de opentuinendagen in Glanerbrug dit jaar over. We
kunnen de anderhalve meter afstand tussen de bezoekers niet
garanderen. De organisatoren Joke van Lier en Fokje van Veen
vinden het uiteraard heel erg jammer. Maar ze vinden het
belangrijker dat iedereen gezond blijft en er volgend jaar weer
met mooie tuinen tegenaan zal gaan. De twee bedanken iedereen die altijd trouw mee hebben gedaan.

Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei
GLANERBRUG - Geen stille tocht en herdenking bij het monument. Geen groots Bevrijdingsfeest op het Heldersplein. De
reden is bekend. Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We
staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. En iedereen
kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, speel mee, zing mee,
neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid. Hierbij een
aantal suggesties voor 4 en 5 mei thuis in het kader van 75 jaar
vrijheid.

Wat kunt u thuis doen op 4 mei?
Op 4 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of
online kijken naar de Nationale Herdenking. U kunt ook thuis
meedoen aan de herdenking.
Vlag halfstok hangen
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in de avond hangt de
Nederlandse vlag halfstok. Dit jaar roept het comité Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar gedurende de gehele
dag de vlag halfstok te hangen.
Taptoe spelen
Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door blazers, die de
twee minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking. Het Nationaal Comité omarmt het initiatief van de Oranjevereniging in
Etten-Leur en roept blazers in Nederland op het Taptoe-signaal
mee te spelen vanuit huis om 19.58 uur.
Wilhelmus zingen
Na de twee minuten stilte klinkt om 20.02 uur het Wilhelmus.
Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis het eerste
couplet mee te zingen.

Wat kunt u thuis doen op 5 mei?
Ook op 5 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of
online kijken naar het 5 mei-concert in de avond
Vlag uithangen
Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de
gehele dag de vlag uit te hangen.
We’ll Meet Again
Het 5 mei-concert in Amsterdam sluit ieder jaar af met de klassieker We’ll Meet Again, tijdens de oorlog gezongen door Vera
Lynn. U kunt meezingen voor de televisie.

Papieren Grensstreek verschijnt gewoon
op geplande data
GLANERBRUG – Eerder meldden we u dat de papieren Grensstreek
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 de koppen bij elkaar hebben gestoken
om te kijken waar kon worden bezuinigd en 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 30
april, 14 en 28 mei, 11 en 25 juni en 9 juli.

Arend Ruijter krijgt lintje op afstand
GLANERBRUG – Afgelopen vrijdagmorgen is Arend Ruijter
(75) in de tuin aan het klussen als eerst zoon Rob en even later
zoon Patrick met de kids op bezoek komen. Ongebruikelijk, dat
doen ze anders nooit. Of pa toch maar even wil gaan douchen
en zijn mooi kleren aan wil trekken. Want er gaat iets gebeuren
vanmorgen, delen de zoons hem mee.
Arend is nog niet weer beneden of de telefoon gaat. Hij heeft
een live beeldverbinding met burgemeester Onno van Veldhuizen. Die vertelt hem dat het de koning heeft behaagd Arend
te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Arend
krijgt het lintje voor zijn verdiensten voor de sportvereniging
Sportlust sinds 1985. Dat begon in het jeugdbestuur. Bovendien is Arend in de loop der jaren ook actief geweest als penningmeester, secretaris en als laatste had hij het beheer van de
kantine in zijn portefeuille. Nu draait hij alleen nog bardiensten en wandelt twee keer in de week met een groepje van
Sportlust door en rond Glanerbrug. Het lintje krijgt Arend nu
nog op afstand. Officieel waarschijnlijk in het najaar.

Arend en Astrid Ruijter hebben veel felicitaties en bloemen
(foto Jenne Smit)
gekregen

Verlengd
We zitten inmiddels in de tweede verlenging van de wedstrijd
tegen de kleine en onzichtbare tegenstander met grote gevolgen. Het huisarrest en de kapsels worden verlengd, alleen de
pensioenen en de levensverwachting worden gekort. Ik ben
benieuwd of nu ook de pensioenleeftijd weer omlaag gaat.
Maar dat zal dan wel niet. Tot de eerste september mogen we
ons niet vermaken op grote evenementen en bijeenkomsten.
Gelukkig mag de jeugd wel weer sporadisch naar school en
trainen op de sportclub zodat de ouders weer wat rust krijgen.
Het ‘made in China’ virus zorgt voor ophokplicht en houdt ons
al weer maanden van de straat en uit de kroeg. Dit geeft veel
leed en persoonlijke drama’s die niet te overzien zijn.
Vooral de zelfverklaarde BN’ers hebben het momenteel erg
zwaar. Deze aandachtsjunks moeten het nu al maandenlang
zonder hun fans doen en krijgen massaal afkickverschijnselen.
Gelukkig kunnen ze zich nog via de media aan ons tonen en
weten we dat ze nog bestaan. Vooral het coronalied toonde
overduidelijk aan hoe erg het met hun gesteld is. Van het door
duizenden mensen toegejuicht worden zitten ze nu eenzaam
filmpjes te delen voor het zogenaamde goede doel, zichzelf
dus. Het is al zo erg dat Linda de Mol haar eigen villa moet stof-

zuigen en Ali B. met bloemen langs de deuren moet leuren.
Vreselijk. Laten we met zijn allen deze mensen niet vergeten en
de aandacht geven die ze verdienen. Dan kunnen ze straks
weer al dansend op schaatsen van een duikplank afspringen,
tot ieders genot.
Nee dan wij, de ON’ers oftewel de Onbekende Nederlanders.
Wij moeten ons thuis maar zien te vermaken met ouderwetse
puzzels en seksspeeltjes tegen de verveling. De omzet hiervan
is meer dan verdubbeld. Met als schrale troost dat al die zielige
BN’ers het nog veel erger hebben dan wij.
Johnny Stubener

Nieuw in Glanerbrug: Noaberwerk, klussendienst met hoofdzakelijk
onderhoud groen
GLANERBRUG – Het is Willem Doorberg (55) al vaker overkomen
in zijn werkzame leven: een nieuwe start moeten maken. Sinds
februari van dit jaar is hij de voorman van Noaberwerk, een
klussendienst met hoofdzakelijk het onderhoud van groen.
Noaberwerk is een onderdeel van Confidencus, een organisatie
die onder andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
begeleidt naar een reguliere baan.
Willem Doornberg werkte jarenlang bij de technische dienst van
de SES. ”Tot ik in juni 2011 om bedrijfseconomische redenen
zoals dat werd genoemd werd ontslagen”, blikt hij terug. “Twee
jaar ben ik werkeloos geweest. Maar stilzitten was er niet bij. Met
een groep buurtbewoners deden we bijvoorbeeld het groenonderhoud in de Operastraat. We hebben zelfs een keer een parkeerplaats aangelegd. Natuurlijk wel altijd in overleg met de gemeente.
Zo kwam ik via Raimond Senger van stadsdeelbeheer Oost in 2013
ook in contact met Theo de Boer, de toenmalige voorzitter van de
Dorpsraad Glanerbrug. De dorpsraad was toen bezig een organisatie op de te zetten om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
met werk op vrijwillige basis perspectief op een ‘gewone’ baan te
bieden. Met name met het onderhoud van het groen in het dorp.
En ik werd de voorwerker van Glanerbrug Werkt”.
Glanerbrug Werkt
“We zijn Glanerbrug Werkt begonnen met een schoffel en een

Willem Doorberg (rechts) en zijn collega Gert klussen graag in het
(foto Jenne Smit)
groen 
hark. Dankzij de financiële steun van ‘Jij maakt de buurt’ hebben
we Glanerbrug Werkt in de loop der jaren uit kunnen bouwen
naar een organisatie met gereedschap waar menig hoveniersbedrijf jaloers op zou zijn. Glanerbrug Werkt werd een groot succes
dankzij de inzet van de dorpsraad en de steun van ‘Jij maakt de
buurt’. We hebben in zes jaar tijd ongeveer 37 mensen die bij de
gemeente ergens onder in het laatje lagen naar een betaalde
baan begeleid. U kunt contact opnemen met Noaberwerk via de
website Noaberwerk.nl.
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Jeugdorkest Wilhelmina repeteert online voor concours
GLANERBRUG – Nikki Kleijsen (33) is sinds eind 2014 dirigent van het jeugdorkest van
Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug. Normaal gesproken repeteert ze met het JOW
iedere zaterdagmiddag in de Rank. Alleen door de coronacrisis nu even niet. Ook aan de
Schipholtstraat liggen alle activiteiten in ieder geval tot eind april en misschien zelfs langer
stil. Daardoor komt de voorbereiding op het concours dat half november in Enschede wordt
gehouden in het gedrang. Oplossing: het JOW gaat online repeteren.
“Als dirigent wil je graag
muziek maken met je orkest.
Maar dat is helaas fysiek nu
even niet mogelijk. Daarom
probeer je samen met de
jeugdcommissie
creatieve
oplossingen te zoeken”, vertelt
Nikki. “Ik geef momenteel
online klarinetles en dat is
prima te doen met Skype,
Zoom en Facetime. Een orkest
is echter heel wat anders
omdat samenspel helaas niet
gaat door de vertraging die op
de lijn zit. Toch wilden we
graag repeteren, omdat het zo
november is. De vraag ‘Hoe
kan ik de repetities vormgeven’ speelde steeds door mijn
hoofd. De binding tussen de
leden moet immers wel
behouden blijven en gestimuleerd worden. Maar kunnen
die repetities ook nuttig zijn?
De jeugdcommissie en ik hebben daar veel contact over
gehad. En ook met collega
dirigenten om te kijken hoe zij
dat doen in deze tijd”.
Creatief
“Dan moet je dus creatief zijn,
ideeën in een eigen vorm gieten en een aanpak maken die

bij jou en het orkest past”, vervolgt Nikki. “Iedereen heeft de
muziek toegestuurd gekregen,
zodat ze thuis alvast naar de
partijen kunnen kijken en aan
de slag gaan om te studeren.
In de eerste online repetities
geef ik uitleg over de stukken.
We komen met het hele orkest
online op een gezette tijd in
Zoom, een online overleg programma. Ik neem ze mee in de
stukken aan de hand van luisterfragmenten die ik laat
horen in de online meetings.
Dat vergt wel een bepaalde
discipline. Alle microfoons
moeten bijvoorbeeld op mute,
anders klinkt alles door elkaar
en wordt het veel te druk. We
nemen dus het hele stuk van
voor tot achter door, daarbij
kan iedereen zelf de aantekeningen maken in zijn of haar
partij. Als ze vragen hebben
kunnen ze die typen in de chat
functie van het programma.
Dan kan ik daarop inhaken.
Als we alle stukken hebben
besproken volgen er sectie
repetities. Bijvoorbeeld de
trompetsectie komt online, we
gaan dan passages doornemen op onderdelen als tech-

niek, frasering en dynamiek.
Samenspel gaat helaas niet,
maar je kunt wel veel van
elkaar leren door goed naar
elkaar te luisteren”.
Concours
Het jeugdorkest van Wilhelmina neemt op het concours
deel in de vierde divisie van de
sectie harmonieorkesten. “In
2015 ben ik voor het eerst met
dit mooie orkest op concours
geweest in Enschede. We zijn
daar toen uitgekomen in de
vijfde divisie en gepromoveerd naar de vierde. Na
maanden heel hard werken
met z’n allen zo’n resultaat en
positief jury commentaar te
mogen krijgen is echt geweldig! Dat was toen echt de kers
op de taart. En dat smaakt
natuurlijk naar meer, dus nu
gaan we weer hard aan de bak
met z’n allen! We spelen drie
werken. Het eerste is een
inspeelwerk Ammerland van
Jacob de Haan. Het eerste keuzewerk is Alvamar Overture
van James Barnes, het tweede
keuzewerk is Lord Tullamore
van Carl Wittrock. Dit werk
hebben we twee jaar geleden

Jeugdorkest repeteert online voor concours
al eens gespeeld op het Eurofestival in Heel (Limburg). Een
werk waarbij we als orkest
goed kunnen laten horen wat
we kunnen”.
“Het is voor iedereen ook
superleuk om elkaar zo te
kunnen blijven zien en spre-

ken. Dat werkt heel motiverend. Het échte samenspel,
het samensmelten van de verschillende stemmen, peper en
zout toevoegen aan de soep
zoals een kok dat doet, dát kun
je helaas alleen maar doen als
je samen in een ruimte zit.
Daar kijken we dan ook enorm

(foto JOW)

naar uit, naar het moment dat
het virus onder controle is en
wij weer écht samen mogen
repeteren!”

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

Voor alle leer reparatie’s, sleutels, batterijen,
onderhoudsartikelen en slijpservice messen,
scharen en tuin gereedschap
Gronausestraat 1263 7534AJ Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com
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Hoe houdt het coronavirus u in de greep?

Het coronavirus houdt ons al enkele weken stevig in zijn greep. Wat de weken daarvoor nog de ver-van-mijn-bed-show leek te zijn is nu akelig dichtbij gekomen. Ook in
Glanerbrug ondervindt iedereen de ingrijpende gevolgen: de ondernemer, werkers in de zorg, onderwijs en bij de sportvereniging. Of gewoon voor u persoonlijk. Welke
gevolgen zijn dat? Wat heeft het coronavirus in die korte tijd veranderd in uw leven?
Fokje van Veen – Ruijter
Leeftijd: 75 jaar
Woont in Glanerbrug
Huisvrouw
Rot virus!
Wat is het toch een rot virus!
Gelukkig heb ik er persoonlijk
weinig last van. We hebben
een tuin en ik heb een kasje
waar ik bijzondere planten
verzamel. Ik mis wel een uitstapje met vrienden, want in
de auto zitten we geen anderhalve meter van elkaar. Boodschappen doe ik ook twee keer in
de week maar wel op gepaste afstand.
Tuin
De tuin heb Ik al zeker drie keer gedaan en alle dagen in mijn
kasje de plantjes nakijken of ze al knoppen hebben en ‘s morgens slakken vangen. Die zitten er namelijk ook. Die gaan dan in
een bakje met zout water. Het is wel zielig maar het kan niet
anders.
Normaal?
Ik hoop dat het ooit weer ‘normaal’ wordt en de kinderen en
kleinkinderen weer mogen komen. Ook mis ik mijn wekelijkse
maandagavond sport. Thuis heb ik geen stok achter de deur die
we op onze leeftijd zo nodig hebben. Verder wens Ik iedereen
een gezonde tijd en dat we maar positief kunnen blijven.

pen en oppervlakken met alcohol. En we dragen uiteraard handschoenen en wassen de handen heel erg vaak.

lega’s blootstellen aan het gevaar zelf geïnfecteerd te raken. En
dat geeft mij enorm veel stress.

Hoe kom je deze periode door?
Het is een lastige periode waar we doorheen moeten. Er is gelukkig steun van de overheid toegezegd. Het vreemde is dat op dit
moment de ene branche gouden tijden beleeft en een ander zich
maar moet zien te redden. Persoonlijk ben ik blij dat niet alles op
slot moet zoals bijvoorbeeld in Spanje. En ik hoop dat mensen
hun verantwoordelijkheid blijven nemen, zodat een totale lockdown niet hoeft.

Als eenieder, en in Glanerbrug is dat bijna 95% van de mensen
die dit zonder morren doen, zich aan de door de regering opgelegde regels voldoet, kunnen we dit goed handelen. Alleen dan
kunnen we dit virus overwinnen.

Joost Kock
Leeftijd: 30 jaar
Woont in Geesteren (Ov.)
Beroep: verenigingsmanager
Avanti Wiskracht
Eerste berichten over
coronavirus?
Tijdens de berichtgeving vanuit China over de problemen
die aldaar ontstonden.
Impact?
Als verenigingsmanager bij Avanti Wilskracht heeft het veel
impact gehad, aangezien het sportpark verboden terrein is. Er
zijn geen vrijwilligers, stagiaires en basisschoolleerlingen op het
complex, terwijl er normaal gesproken erg veel reuring is. Ook
liggen alle sportwedstrijden – en trainingen van de verschillende
afdelingen stil, waardoor we nu niet de functies kunnen bieden
die we graag willen voor onze leden. Dat de activiteiten tot 1 juni
geschrapt zijn in ons jubileumjaar maakt het extra wrang.
Gevolgen?
Het belangrijkste gevolg voor mij – en de meeste medemensen
– is het gebrek aan sociaal contact. De vele praatjes gedurende
de dagen zijn er nu grotendeels niet.

Naam: Harold ten Thij
Leeftijd: 53 jaar
Woont in Enschede
Eigenaar van Shell Ten Thij Glanerbrug
Eerste berichten?
Via allerlei mediakanalen en natuurlijk via branche en inkoop
verenigingen.

Hoe heb je op de ontstane situatie geanticipeerd?
Ik probeer contact te houden met de mensen via telefonisch
contact en de werkzaamheden doe ik grotendeels vanuit huis.
Voor mij persoonlijk heeft het ook een grote impact, aangezien
ik in mijn eigen woonplaats Geesteren sociaal maatschappelijk
erg betrokken is. Deze bezigheden zijn echter grotendeels ook
stil komen te liggen.
Verwachtingen op de langere termijn?
Hier doe ik geen uitspraken over. Persoonlijk ben ik van mening
dat we ons moeten houden aan de regels en adviezen vanuit de
overheid. Echte verwachtingen heb ik niet, hoop op gezonde
samenleving wel.

Impact?
Ik sluit eerder door minder klanten en voor de veiligheid van
mijn medewerkers. En je loopt nu tegen allerlei problemen aan
waar je nooit bij na hebt gedacht zoals producten die niet leverbaar zijn. Ook lopen de kosten gewoon door terwijl de inkomsten minder worden. Het is verder ook niet meer toegestaan om
klanten langer dan noodzakelijk binnen te houden.
Gevolgen voor je zaak?
We hebben alle sta en zitgelegenheden weggehaald, voor de
bakery is het alleen maar halen of bezorgen. Via www.tenthij.
nl en www.thuisbezord.nl kunnen klanten bestellen en dan
breng ik het eten aan huis.
In de zaak?
We geven op de vloer de afstand door middel van strepen aan, de
kassier zit achter glas en bij onze bakery hebben we meer afstand
tussen klant en medewerker gemaakt.
Wat doe je nog meer?
Zeer regelmatig ontsmetten we de balie, pinapparaat, deurknop-

Laten we hopen dat alle zelfstandigen deze moeilijke periode
goed doorkomen en onze mooie ‘Stroat’ behouden blijft.

Roy Bruinsma
Leeftijd: 46 jaar
Woont in: Glanerbrug
Beroep: algemeen medewerker en gecertificeerd vuurwerkdeskundige bij Dream Fireworks
Impact?
De maatregelen hebben op persoonlijk vlak vooral gevolgen
voor het aantal mensen dat je ziet en spreekt. Je ziet vrienden en
familie minder of soms zelfs niet. Ik ga wel naar mijn werk maar
daar doen we aangepast, achterstallig en vervangend werk.
Gevolgen?
Wat mijn werkzaamheden betreft ligt de gehele evenementenwereld compleet stil, alles is afgelast of uitgesteld. Geen kermissen, bruiloften, bevrijdingsfeesten. Dus ook geen vuurwerkshows die daarbij zouden zijn.
Hoe heb je je aangepast?
Ik hou mij aan de maatregelen die zijn gesteld al valt dat niet
altijd mee. Deels staat het leven eigenlijk stil. Ook voor de kinderen die nu niet naar school kunnen is het moeilijk om zoveel
mogelijk online bij te blijven. Als ouders vergt dit ook aanpassingsvermogen en om kinderen te kunnen helpen.
Verwachtingen op langere termijn?
Met de huidige berichten over een anderhalve meter economie,
#CORONAHULP
het proberen
om groepsimmuniteit te creëren en te wachten op
een vaccin, zie ik de nabije toekomst wat somber in.
Het gaat lang, te lang duren voor alles weer normaal zal zijn. Veel
bedrijven waar ‘publiek’ komt (horeca, sport) zullen het niet
redden. Met veel faillissementen als gevolg. Maanden, zo niet
of aanbieden
/ www.alifa.nl
#chat
jaren,Hulp
geenvragen
evenementen,
normale
horeca/en
sport zal het leven
Bereikbaar middels:
niet leuker
T. 053 - 480maken.
12 00 / Website www.alifa.nl (inclusief live chat) / mail: info@alifa.nl.
niet om contact op te nemen. Alifa werkt samen met tal van organisa;es in
LatenSchroom
we hopen
donkere
Enschede
om samen dat
zoveel ons
mogelijkde
mensen
te helpen. scenario’s bespaard blijven.

ij zijn er
w
;
k
r
te
s
n
e
m
Sa
.
voor iedereen

Via de website van Alifa kunnen ook mensen reageren die juist anderen hulp willen bieden.
De Alifa hulpmakelaar is speciaal voor deze corona;jd in het leven geroepen.

Boodschappendienst in Corona;jd /M. 06-868 014 57

Radjen Lochan
Leeftijd: 55 jaar
Woont in Enschede
Eigenaar Jumbo Lochan
Voor mij geldt natuurlijk zoals bij elke andere Glanerbrugger dat
het direct enorm veel impact heeft. Zowel privé als zakelijk. De
getroffen maatregelen zijn noodzakelijk om weer terug te kunnen naar ons normale leven. Tenminste voor zover dat kan.
Dubbel is het feit dat we open zijn en we alle Glanerbruggers van
voedsel kunnen voorzien. Maar tegelijkertijd moet ik mijn col-

Het is s;l in onze stad, maar in de huizen én tuinen natuurlijk niet. Alifa probeert er nog
steeds zo goed mogelijk te zijn voor alle inwoners van Enschede. Zo vernieuwde Alifa haar
Boodschappendienst. Mensen die zelf niet in de mogelijkheid zijn naar de supermarkt te
gaan, kunnen contact leggen met Alifa.
U kunt uw lijstje doorgeven, Alifa-vrijwilligers halen dan uw boodschappen en leveren ze bij
u thuis af. Alles conform de voorschriIen van het RIVM.

Tip! Een online koﬃemoment
Elke doordeweekse dag organiseren de medewerkers van Opvoeden & Opgroeien van Alifa
een online koﬃemoment op Facebook. Ze s;ppen dagelijks leuke onderwerpen aan, geven
een kijkje in het leven van een ander en voorzien vaders, moeders en andere opvoeders
van nuPge ;ps. Om 10.00 uur staat de 'Koﬃepraat' weer klaar. Leuk om te volgen en met
een kop koﬃe te lezen! Check de Facebookpagina van @MariekeBornebroekAlifa.
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Kiek eens (d)an:
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

€

Bijna 11 jaar geleden: Reünie Wilhelminaschool
Op 9 september 2009 organiseerden enkele oud-leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool in Glanerbrug een reünie voor de
leerlingen die begin jaren vijftig op deze vijfde school voor christelijk voortgezet onderwijs aan de Schoolstraat 1 hebben gezeten.
Henk Elties was een van de initiatiefnemers. De bijna 50 oud-leerlingen die zich hadden aangemeld praatten die dag in het clubgebouw van Sportlust vooral gezellig bij onder het genot van een hapje en een drankje.

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

WIJ
WIJ ZIJN
ZIJN ER
ER
OOK
OOK VOOR
VOOR DE
DE
THUISBLIJVERS
THUISBLIJVERS

Acties geldig t/m 30 april 2020
Acties geldig t/m 30 april 2020

INCLUSIEF 5 JAAR GARANTIE!**
INCLUSIEF 5 JAAR GARANTIE!

Promo Glanerbrug: Daar kun je veilig winkelen!
GLANERBRUG – Veel winkels in de regio waren de afgelopen
weken gesloten in verband met de coronacrisis. In Glanerbrug
was daar nauwelijks sprake van omdat de winkeliers snel op de

INCLUSIEF
INCLUSIEF

SERVICEPAKKET
SERVICEPAKKET
Inclusief 375 Wh
Inclusief
375 Wh
accu
accu

Bafang middenmotor, 80 Nm
Bafang middenmotor, 80 Nm
Keuze uit 375, 470, 625 of 735 Wh accu
Keuze uit 375, 470, 625 of 735 Wh accu
Tot 80 km actieradius o.b.v. 375 Wh accu
Tot 80 km actieradius o.b.v. 375 Wh accu
7 naafversnellingen
7 naafversnellingen
Hydraulische velgremmen
Hydraulische velgremmen
Schwalbe Energizer Plus anti-lekbanden
Schwalbe Energizer Plus anti-lekbanden
LED-verlichting gevoed door accu
LED-verlichting gevoed door accu
Zithouding verstelbaar
Zithouding verstelbaar
Verkrijgbaar in meerdere kleuren
Verkrijgbaar in meerdere kleuren

* vraag
* vraag
naar
naar
dede
voorwaarden
voorwaarden

Premium
Premium MN7
MN7

2399,2399,-

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

wij
wij houden
houden van
van fietsen
fietsen

Bergingen en overkappingen

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

5,95

Gevulbrood
d luxe
Gevul
koekde

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

7,95

1,50

5 stuks

Woensdags gesloten
GEVESTIGD
SEDERT 1959

Ook voor uw
administraties

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

www.oonk.nl

7,95

agroom
hazelSlnoottaartje

"Vriendelijkheid, Kwaliteit,
Versheid en Puur"

Oranje tompoucen
Onze heerlijke Hollandse
klassieker met een
feestelijk tintje.

nieuwe situatie hebben ingespeeld. In Glanerbrug kun je veilig
winkelen, vinden ze. En dat willen ze weten ook! Daarom namen
ze initiatief een promotiefilm te maken voor de Facebookpagina
van Winkelboulevard Glanerbrug.
Vorige week vrijdag struinden Pleun van Stonecreek AV uit
Oldenzaal en haar speciale assistente Noa uit Losser met camera
en microfoonhengel langs de ‘stroat’ om de winkeliers kort te
interviewen. De aftrap was bij Harold van Shell ten Thij. Onderweg kwam Glanerbrugger en wethouder Niels van de Berg ook
nog even zeggen dat je goed kunt winkelen in het grensdorp.
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Exclusief reisverslag van Laurien van Ulzen
Geen sport, geen evenementen. Alle competities zijn door de coronacrisis voortijdig
beëindigd. In de vorige Grensstreek blikten in de speciale rubriek Kiek eens (d)an XL
10 jaar terug naar de braderie die in 2010 in het grensdorp werd gehouden om de
renovatie van Winkelboulevard Gronausestraat te vieren. In deze Grensstreek op
pagina 7 het exclusieve reisverslag van Laurien van Ulzen (26 jaar) die haar reis door
Centraal-Amerika in verband met corona vroegtijdig moest afbreken. Maar de
veelbelovende journaliste verbleef er gelukkig lang genoeg om er dit boeiende
verslag over te schrijven.

Laurien van Ulzen stapte met gevoel van vrijheid op vliegtuig:
Spaans leren en vrijwilligerswerk in Guatemala. Wat wil je nog
meer!
Toen ik op 12 januari op
Schiphol stond, had ik geen
idee wanneer ik daar weer
zou staan om mijn familie
en vrienden in de armen te
sluiten. De eerste vijf
weken van mijn reis stonden vast. Spaans leren en
vrijwilligerswerk in Guatemala. Maar verder? Ik zou
het wel zien als ik daar was.
Alles stond open. Ik had
mijn appartement opgezegd en was gestopt met
mijn werk als freelancejournalist, dus ik kon zo
lang wegblijven als ik wilde
(zolang mijn bankrekening
het ook leuk vond, tenminste).
Met dat gevoel van vrijheid
stapte ik op het vliegtuig.
Op
naar
Guatemala!
Waarom Guatemala? Die
vraag werd me in aanloop
naar mijn reis vaker
gesteld. Niet de meest voor
de hand liggende bestemming, werd me wel eens
gezegd. En is dat wel veilig?
Laat ik dat misverstand
meteen uit de wereld helpen: ja, het is (als je je
gezonde verstand gebruikt)
veilig.
Guatemala
Voor mij stond Guatemala,
zoals veel andere landen in
Latijns-Amerika, juist hoog
op mijn verlanglijstje. Ik
wilde na eerdere reizen
door Mexico, Peru en Bolivia meer van het continent
zien. Guatemala was een
logisch startpunt, want
vandaaruit reis je gemakkelijk naar het zuiden. Nog
een pluspunt: Guatemalteken staan bekend om hun
zuivere Spaans. Ideaal
wanneer je Spaans wilt
leren, zoals ik!
De keuze was dus snel
gemaakt, Guatemala werd
het startpunt van mijn trip.
Antigua, om precies te zijn.
In deze koloniale stad, een
uurtje van Guatemala City
vandaan, verbleef ik vijf
weken bij een gastgezin. De
familie Aragon, die jaren

geleden van El Salvador
naar Guatemala is verhuisd. Moeder Patsy runt
een café en het avondeten
was daarom elke dag een
feest, met pupusas als het
ultieme feestmaal. Dit zijn
een soort gevulde tortilla’s,
een traditioneel gerecht uit
El Salvador. Bestel je
pupusas in een ander land
in Latijns-Amerika, dan
kan het zijn dat je raar aangekeken wordt. Pupusa is
namelijk ook slang voor
‘pussy’. En dan hebben we
het niet over Minoes.
Spaanse les
De dagen in Antigua vlogen voorbij. De eerste twee
weken spendeerde ik zes
uur per dag in het klaslokaal om Spaans te leren. De
drie weken daarna spendeerde ik ook in het klaslokaal, maar dan één in het
vlakbij gelegen Jocotenango. Daar stond ik zélf
voor de klas, om Engels les
te geven aan kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Ik ging
er elke dag naartoe als een
echte local: met de zogeheten chicken bus. Deze afgedankte, maar compleet
opgepimpte Amerikaanse
schoolbussen vormen het
openbare vervoersmiddel
bij uitstek. Ze worden chicken buses genoemd om
twee redenen: de lokale
bewoners nemen er werkelijk álles in mee, tot kippen
aan toe, en de bussen zitten
soms zo vol dat mensen als
het ware als kippen worden
vervoerd.
Tussen alle bedrijven door
was er genoeg tijd om van
Antigua en de omgeving te
genieten. Ik wandelde eindeloos door deze prachtige
stad, we dansten salsa tot
in de late uurtjes, lunchten
op één van de vele dakterrassen in de stad, met
overal hetzelfde adembenemende uitzicht op de
drie omliggende vulkanen:
Agua, Acatenango en
Fuego. Laatstgenoemde is
zeer actief en spuwt regel-

matig lava. En het gave (en
bizarre) is: je kunt hem nog
beklimmen ook! Deze
zware, tweedaagse hike
begint op de Acatenango,
de naastgelegen vulkaan
waarvandaan je de spuwende Fuego goed kunt
zien. Vanaf daar kun je een
uitputtende tocht te maken
richting Fuego, waar je op
100 meter afstand van de
krater komt te staan: intens
dichtbij de continue uitbarstingen. Het was by far
het hoogtepunt van mijn
reis. Een adembenemend
uitzicht, met de kraakheldere sterrenhemel, die
later plaatsmaakte voor
een schitterende zonsopkomst. Bizar en onbeschrijfelijk.
Na vijf weken Antigua was
het tijd om de rest van Guatemala te verkennen. Ik
sup’te (standuppaddle) op
het meer van Atitlan,
baadde in de turquoise
poelen van Semuc Champey, bezocht de eeuwenoude maya-tempels van
Tikal en kanode in de mangroven van Rio Dulce. Ik
praatte Spaans met nieuwsgierige Guatemalteken, zat
in oncomfortabele shuttlebussen en leerde veel
andere reizigers kennen.
Richting Nicaragua en El
Salvador
Ik vervolgde mijn reis richting Nicaragua, met een
tussenstop in El Salvador.
Die oversteek bleek net op
tijd, want twee dagen later
gingen de grenzen van
zowel Guatemala als El Salvador dicht vanwege het
coronavirus. Mijn reisgenoten en ik spraken van
geluk. Stel je voor dat we
vast hadden gezeten? In
Nicaragua was er nog niets
aan de hand. Nietsvermoedend liep ik op het dak van
de kathedraal van León, de
stad die gold als het hart
van de Nicaraguaanse
revolutie, sleede ik met een
enorme snelheid van een
actieve vulkaan (beter

bekend als volcanoboarding) en genoot ik van zon,
zee en strand in Las Peñitas.
Toch bleek het coronavirus
dichterbij dan gedacht. In
de week die volgde moest
ik plotseling afscheid
nemen van Nicaragua.
Hoewel de regering geen
maatregelen nam (maar
vertrouwt op God…), gingen alle omliggende landen wel op slot. Het risico
vast te komen zitten in
Nicaragua voor onbepaalde tijd, met daarbij de
zeer beperkte zorgvoorziening en een aanzienlijke
kans op (politieke) onrust,
werd te groot.
Zoals ik al zei, ik had geen
idee wanneer ik weer op
Schiphol zou staan om
mijn familie en vrienden in
de armen te sluiten. Na
ruim twee maanden bleek
het moment onverwacht
daar. Een moment zoals ik
me dat bovendien niet had
voorgesteld. Want in de
armen sluiten? Geen
sprake van. Met een ongemakkelijke hand op mijn
schouders
onthaalden
mijn ouders me in de aankomsthal. Geen welkomstborrel, geen bezoek van
familie en vrienden. Hup,
je huis in. Thuisblijven. Het
contrast kon haast niet groter.
Zuur
Zuur, maar zoals voor
iedereen geldt: het is niet
anders. Het zijn gekke tijden. Mensen – inmiddels
zijn het bijna getallen
geworden – vechten (soms
tevergeefs) voor hun leven
tegen een ziekte die we tot
voor kort niet kenden.
(Groot)ouders zitten opgesloten in verpleegtehuizen
zonder bezoek. Ondernemers vrezen hun hoofd niet
boven water te kunnen
houden, zowel hier als in
Guatemala (waar ze zulke
mooie regelingen als in
Nederland niet hebben). Ik
kan dus eigenlijk alleen
maar van geluk spreken.
Geluk dat ik zo’n mooie reis
heb kunnen maken en
geluk dat ik veilig thuis kon
komen. Ik hoop dat ik ooit
weer eens terug mag keren.
Tot die tijd heb ik mooie
herinneringen om te koesteren.
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DIE GRENZE
Wet 'n Wild

Schwarzkopf
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Dove

Alle soorten make-up.
Per stuk € 1,50

Uitgroeistift donkerrood-mahonie,
midden- tot donkerbruin of roodbruin
Per stuk € 0,39

€ 8,94

Katy Perry

Geschenkverpakking
showergel/bodylotion 250/400ml
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PB

Bleekwater 1L

-86%
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7

€ 49.1

Eau de parfum wish 75ml

Geschenkverpakking
Eau de toilette/showergel 20/50ml

Geschenkverpakking
Eau de toilette/bodylotion 100/100ml

€ 7,20

elders

Chopard

Bruno Banani

Elizabeth Arden

9
9
,
3
€
Eau de parfum 007 || woman 75ml

Eau de parfum mad love 30ml

-80%

-45%

James Bond

Katy Perry

Eau de parfum indi 10ml

Cadea
u
tip!

€ 14,9
elders

Samenwerkende
Apothekers*

-62%
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€ 52,6

KitKat

Chunky milk 3-pack 96gr

Neusdruppels xylometazoline 1mg/ml

-44%
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€ 0,69

Lion

Te gebruiken bij:
Neusverkoudheid

0
0
,
1
€

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

Karvan Cevitam

3-pack 90gr

-67%
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€ 2,09

-67%

Werkzame stof:
Xylometazoline 1mg/ml

Appel/kaneel 750ml
Per stuk € 0,39
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Smint
Spearmint 8gr
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Almelo (3x)Delden
(3x) Delden
Ootmarsum 's Heerenberg Winschoten
Haaksbergen Losser
Doetinchem Enter
Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
DIE GRENZE Borculo
Overdinkel Tubbergen
Denekamp Emmen
Glanerbrug Hengelo (2x) Nijverdal
Winterswijk (3x) De aanbiedingen zijn geldig van
www.diegrenze.nl
Borne
Dinxperlo Enschede (8x) Goor
Hoogeveen Oldenzaal (2x) Raalte
Ulft
27 april t/m 11 mei 2020.

