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La Scala na verbouwing
efficiënter ingericht

Ondank corona investeert
Ons Clubje in de jeugd

GVV Eilermark, al 100 jaar
een echte voetbalclub

Fietsveiligteam Glanerbrug heeft primeur:

De fietser krijgt voorrang op de Gronausestraat
GLANERBRUG – De Gronausestraat in Glanerbrug wordt tussen de Nieuw Frieslandstraat en
de grensovergang een fietsstraat. Het Fietsveiligteam bestaande uit een mix van bewoners
aan de Gronausestraat, winkeliers en Glanerbruggers die frequent gebruik maken van de
Gronausestraat geeft daarmee op de rijbaan voorrang aan de fietser. De auto zal op dit deel
van de ‘stroat’ te gast zijn. De herinrichting van de Gronausestraat is het eerste concrete
resultaat van het Enschede Akkoord. Een primeur voor het Fietsveiligteam Glanerbrug dus.
Lorette Bosch en Andrea
Smits maakten de afgelopen
maanden deel uit van het
Fietsveiligteam. De twee kij
ken met voldoening en ple
zier terug op de afgelopen
periode. “In het begin was het
natuurlijk reuzespannend.
Zo’n gemêleerd gezelschap
met ieder z’n eigen ideeën en
belangen. Dat leidde regel
matig tot felle discussies. Aan
de onafhankelijk voorzitter
Martijn Schenning van SIR
communicatie & participatie
was het dan te danken dat de
neuzen weer dezelfde kant op
gingen. Hij zorgde er steeds
weer voor dat de discussies
werden teruggekoppeld naar
ons gezamenlijk uitgangs
punt: komen tot een veilige
Gronausestraat voor alle
gebruikers”.
“De eerste insteek van het
Fietsveiligteam was de veilig
heid voor de fietsers op de
Gronausestraat. Die moest
verbeterd worden, maar na
een schouw kwamen we al
gauw tot de conclusie dat alle
gebruikers in de plannen
meegenomen moesten wor
den”, aldus Lorette Bosch en
Andrea Smits. “We kwamen
tot de conclusie dat het door
gaande verkeer zoveel moge

lijk uit het dorp moest worden
geweerd. Dat kan in onze
ogen het beste door van de
Gronausestraat tussen de
Nieuw Frieslandstraat en de
grensovergang een fietsstraat
te maken waar de auto te gast
is”.
Grondige metamorfose:
Dit gaat er veranderen
Het profiel van de straat zal
door de herinrichting een
grondige
metamorfose
ondergaan. Vanuit Enschede
zal het begin van de fietsstraat
nog voor de Nieuw Fries
landstraat worden gemar
keerd door een chicane. Het
asfalt zal worden vervangen
door klinkers en tussen de
twee rijbanen is een groen
strook voorzien. De kruispun
ten met de Nieuw Fries
landstraat, Abel Tasmanstraat,
Veldstraat, Schoolstraat, Kerk
straat/Tolstraat en Spoor
baanstraat zullen door een
andere kleur klinker duidelijk
herkenbaar zijn. De kruispun
ten met de Nieuw Fries
landstraat maar met name die
van de Kerkstraat en Tolstraat
zullen ingrijpend veranderen.
Bij de Nieuw Frieslandstraat
worden de bochten aangepast
en de fietsstroken verwijderd

en overrijdbare geleiders aan
gelegd. Het nu nog onover
zichtelijke kruispunt met de
Kerkstraat en de Tolstraat
wordt door de herinrichting
optisch verkleind door de
aanleg van overrijdbare gelei
ders. Het zebrapad komt ver
der van het kruispunt te lig
gen, het groen wordt daardoor
verkleind of verplaatst.

(foto Jenne Smit)

Bij de Nieuw Frieslandstraat wordt de entree vanuit Enschede gemarkeerd door een chicane
Rijbaan
Ook aan de rijbaan tussen de
Nieuw Frieslandstraat en de
grensovergang zal opnieuw
worden ingericht. De (bus)
drempel ter hoogte van de
Primera zal verdwijnen. De
nu nog rechthoekige groen
stroken zullen worden afge
rond. Het aantal parkeer
plaatsen blijft onveranderd.
Wel komt er langs de Gronau
sestraat een extra uitstaps
trook van 45 centimeter
breed. De middengeleider
blijft bestaan. Ook zal de Gro
nausestraat tot de grensover
gang worden beklinkerd. Ter
hoogte van het Euregiokan
toor, het vroegere Terhaar
Sive Droste, wordt op het
bestaande zebrapad een weg
versmalling aangelegd. Het
autoverkeer richting Duits
land heeft daar voorrang op

(foto Jenne Smit)

Ter hoogte van het Euregiokantoor wordt een wegversmalling met een fietsstrook aangelegd
het verkeer dat vanuit Duits
land het grensdorp in wil. De
constructie is met opzet zo
gemaakt om het verkeer van
uit Duitsland dat geen

bestemming
Glanerbrug
heeft te ontmoedigen de
straat te gebruiken en via de
Amtsvennweg naar de RW 35
te rijden. De fietsers kunnen

Herdenking niet helemaal in stilte voorbijgegaan
GLANERBRUG - Geen stille tocht en herdenking bij het
monument ‘Abrupt vaarwel’ op 4 mei. Geen groots Bevrij
dingsfeest op het Heldersplein op 5 mei. De reden is bekend.
Dit jaar maakten we 4 en 5 mei vooral thuis mee.

Wethouder Niels van den Berg herdenkt de slachtoffers uit Glaner(foto Michel de Groot)
brug bij het monument op het Heldersplein 

Toch is de herdenking van 4
mei niet helemaal in stilte
voorbijgegaan. In de loop van
de dag legden een aantal Gla
nerbruggers bloemen bij het
monument. Namens de
gemeente Enschede herdacht
wethouder de slachtoffers uit

Glanerbrug met een bloem
stuk. Net als Burgerbelangen
Enschede. En ’s avonds was
een afvaardiging van het
Comité 4 en 5 mei op het Hel
dersplein om met een korte
ceremonie de slachtoffers te
herdenken.

de wegversmalling aan beide
zijden veilig passeren via de
speciaal aangelegde fiets
strook.
Lees verder op pagina 4
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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 kantoor
uren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de
Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer:
SHT, Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088 – 555 11 88.

Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. Telefoonnum
mer: 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.

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

Apotheek Esmarke

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)

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

Gronausestraat 1200
Op zondag 17 en 24 mei zijn er in de protestantse kerk in Glaner
brug geen diensten vanwege de coronacrisis.

De Centrum Apotheek

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.

Beltstraat 43, verzorgt de avond-, nacht- en weekenddiensten
voor Enschede. Telefoon: 053-4314664.
Mensen uit Losser kunnen buiten de openingstijden van de apo
theken in Losser voor spoedrecepten tot 23.00 uur terecht bij
apotheek Oldenzaal aan de Prins Bernardstraat 4 in Oldenzaal.
Telefoon: 0541-516515.Daarna bij de dienstdoende apotheken
in Enschede of Hengelo.

Pedro Swier

Prikposten
Prikpost Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Winkelstraat 3. Op maandag van 8.15 tot 9.00 uur
(voor dagcurves diabeten). Op maandag en donderdag van 8.15
tot 10.00 uur.

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

Uitvaarthuis Glanerbrug Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89

www.vredehof.nl

Schoolstraat 20. Telefoon: 053-4618738.

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 28 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

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

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

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

Podotherapie Podofit

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

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.

Kerkstraat 14
De vieringen op zondag 17 en 24 mei in de R.K.-kerk in Glaner
brug 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 ontwikke
lingen 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!

Pater Ten Winkelstraat 3
Katholieke vieringen:
Vanwege coronamaatregelen gaan de kerkdiensten in het
Ariënshuis niet door. In ieder geval tot en met zaterdag 23 mei.

Fysiotherapie De Eekmaat

VitaalCenter Smulders

Rooms Katholieke Kerk

Liberein, locatie Ariënshuis

Fysiotherapie
Fysio Team

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

Wijkwijzer Glanerbrug in het Noaberhuus aan de Schipholt
straat 45 is voorlopig nog gesloten. Het wijkteam is per mail
bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@twentsealliantie.nl

Zondagvieringen H. Maria Geboortekerk in Losser
De kerkdiensten vanuit het eucharistisch centrum van de paro
chie MariaVlucht, de H. Maria Geboortekerk in Losser, zijn te
volgen via de kerkradio én via het YouTubekanaal dat te zien is
via de website van MariaVlucht.
De geplande eucharistievieringen zijn op 17 mei: J. Kortstee,
donderdag 21 mei (Hemelvaart): W. Rekveld, 24 mei: P. Daggen
voorde, 31 mei (Pinksteren): J. Kortstee. De genoemde kerkdien
sten beginnen om 9.00 uur.
Meer informatie op de website van de parochie: www.mariavlucht.nl

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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Corona update:

FYON is weer voorzichtig begonnen
met fysiotherapie in de vestigingen
Vanaf 4 mei zijn bij de vestigingen van FYON in bepaalde situa
ties weer individuele fysiotherapiebehandelingen mogelijk. In
overleg met onder andere het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM zijn de voorwaarden vast
gesteld waaronder de behandeltrajecten weer opgestart kunnen
worden. Dit geldt alleen voor de (noodzakelijke) 1 op 1 behan
delingen in de praktijk en aan huis. Dus nog niet voor groepsles
sen en trainingen.
Screening en protocol
In de komende periode zijn er drie mogelijkheden voor indivi
duele therapie: via beeldbellen, via persoonlijk contact of een
combinatie van beide. De therapeuten nemen zelf contact op
met hun cliënten om te bespreken of de behandeling in de prak
tijk hervat kan worden of via beeldbellen wordt voortgezet.
Daarbij volgen ze een duidelijk protocol; zo vragen ze niet alleen
naar corona-gerelateerde klachten van de mensen zelf, maar
ook naar die van eventuele gezinsleden. Mensen die nog niet in
behandeling waren, kunnen zelf telefonisch contact opnemen
om een afspraak te maken, via 053-700 0000. Voor meer infor
matie zie www.fyon.nl/coronavirus.

Toch een Grensstreek!!
Deze week krijgt u als het goed is Grensstreek nummer 8 in
de bus. Als het goed is tenminste! In een groot deel van
Glanerbrug gaat het wel goed, in andere wijken is de
bezorging matig of slecht. Dat kan drie oorzaken hebben:
–U
 heeft een ja – nee sticker
– Onze verspreider heeft geen bezorger voor uw wijk
– De bezorger laat de kranten in de papiercontainer of in de
sloot verdwijnen, maar neemt de centen wel in ontvangst
Als Stichting De Grensstreek doen we er alles aan de krant
van en voor Glanerbruggers bij iedereen te bezorgen. Ook
verspreider Twentehuisaanhuis zet zich ervoor in. Helaas
lukt dat op dit ogenblik niet. Mocht u geen Grensstreek heb
ben ontvangen kunt u dat melden door een email te sturen
naar info@twentehuisaanhuis.nl. Met vermelding van post
code, huisnummer en telefoonnummer.
Om u toch de gelegenheid te bieden de Grensstreek te lezen
kunt u op de volgende adressen in Glanerbrug een krant
afhalen:
Bibliotheek Glanerbrug, Gronausestraat
Primera Jan Haast, Gronausestraat
Jumbo Lochan, Schoolstraat
Hardick, Kerkstraat
Albert Heijn, Gronausestraat
Die Grenze, Gronausestraat
Shell Ten Thij, Gronausestraat
Coop, Esmarkelaan

La Scala na verbouwing efficiënter ingericht.
Kwaliteit onveranderd
GLANERBRUG – Vijftien
jaar geleden kwamen drie
broers
Lahdo
vanuit
Groningen naar Enschede
op zoek naar een locatie
voor een tweede pizzeria.
Het werd Glanerbrug. Aan
de Gronausestraat 1078
vestigden ze pizzeria en
grillroom La Scala. George
leert vanaf zijn zeventiende
als jongste van die broers
het klappen van de zweep:
afwassen, bezorgen en
bakken. De nu 32-jarige
eigenaar van La Scala vond
het na 15 jaar wel eens
nodig zijn zaak flink op te
knappen.

La Scala aan de Gronausestraat heeft een fonkelnieuwe inrichting gekregen 

“We zijn geen restaurant. Ons concept is alleen afhalen of
bezorgen. Dat was voor klanten soms wel eens verwarrend met
twee voordeuren”, vertelt George glimlachend. “Door ook
gebruik te maken van de ruimte achterin het pand is het ons
gelukt het pand te splitsen en efficiënter in te richten. De klan
ten die komen bestellen worden ontvangen in een warm aan
geklede wachtruimte naar een ontwerp van Maison Manon.
De open keuken die is voorzien van de modernste apparatuur
van GGM Gastro uit Ochtrup is ons pronkstuk. Met name de
werkbank waar de pizza’s worden samengesteld. Die heeft de
dubbele capaciteit gekregen. Uniek in deze regio. En de bezor
gers, tenslotte, die hebben nu een aparte in- en uitgang.
Zo loopt niemand elkaar in de weg!”
“Gebleven is de constante kwaliteit”, vervolgt George. “Onze

(foto Jenne Smit)

pizza’s, pasta’s, salades, schotels en burgers op de kaart worden
elke dag met verse producten gemaakt. En de samenstelling
van het deeg voor de bodem van de pizza’s is een goed bewaard
geheim. Dat blijft ook zo zolang we complimenten blijven krij
gen over onze pizza’s. Bestellen bij La Scala kan telefonisch of
online”.

La Scala pizzeria en grillroom
Gronausestraat 1078
Telefoon: 053-4617172
Website: www.lascala.nl
Openingstijden
maandag tot en met zondag van 15.00 tot 22.00 uur.

Op 5 mei zijn Duitsers en Nederlanders door de
geschiedenis verbonden
GLANERBRUG - Eind vorig jaar stelden Wim Elfring van
Wilhelmina en Jenne Smit van het Comité 4 en 5 mei de leden
voor om 75 jaar bevrijding op 5 mei groots te vieren op het
Heldersplein. Ruim twee uur zou het programma met
Muziekvereniging Wilhelmina, de koren AGAtissimo en
Mannenklank, de sopraan Karin Hertsenberg en harpiste
Maaike Bosscher duren. Tot corona half maart roet in het
eten gooide. Repeteren mocht niet meer, evenementen
moesten worden afgelast. De plannen konden in de ijskast,
volgend jaar beter.
Ook was het dit jaar 25 jaar geleden zijn dat onze Duitse ‘noa
bers’ uit Gronau en Epe voor het eerst aan de viering van de
bevrijding in Glanerbrug deel
namen. Dat gebeuren was
voor Heinz Krabbe, voorzitter
van de ‘Förderverein’ van de
voormalige synagoge in Epe,
mede aanleiding om op
Bevrijdingsdag ook in Duits
land te vlaggen in combinatie
met het luiden van de klokken.
Behalve de gemeentes Gronau
en Epe sloten alle gemeentes
uit het Grafschaft Bentheim
zich bij dit initiatief aan. Van
Epe tot Uelsen: overal langs de
grens wapperde de Neder
landse vlag naast die van
Europa en de plaatselijke
gemeente. Jenne Smit maakte
op uitnodiging van de ‘Förder
verein’ en Heimatverein Epe
een rondje door Epe en Gro

nau. Met bij de voormalige synagoge in Epe een indrukwek
kende geschiedenisles. Weer een verhaal waaruit blijkt hoezeer
de geschiedenis langs de grens beide landen verbond en ver
bindt.
De Glanerbrugger werd onder meer rondgeleid in de voorma
lige synagoge in Epe. Op 9 november 1938 staken nationaalsoci
alisten het gebedshuis in brand. Daarna werd het flink verbouwd
en diende het onder meer als brandweerkazerne, tehuis voor de
opvang van vluchtelingen uit het Oostblok en onderkomen voor
het Rode Kruis in Epe. “Ik ontdekte dat het lot van de Joodse
inwoners van Epe is nauw verbonden is met Nederland”, vertelt
Jenne Smit. “Bij de Joodse gemeente hoorden zeven gezinnen,
samen tussen de veertig en vijftig mensen. Nog voor het begin
van de Tweede Wereldoorlog zijn ze naar Nederland gevlucht.
Ze dachten dat het daar veilig was, maar uiteindelijk zijn ze bijna
allemaal opgepakt. Ook zij werden eerst naar Westerbork
gebracht. Net als de Nederlandse Joden. En daarna doorge
stuurd naar de concentratiekampen en vermoord. Slechts twee
Joden uit Epe hebben de oorlog overleefd.”
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De herinrichting van de Gronausestraat is concreet resultaat van Enschede Akkoord
De plannen voor de herinrich
ting van de Gronausestraat is
het eerste concrete resultaat
van het Enschede Akkoord.
Die primeur om bewoners
meer inspraak te geven is dus
voorbehouden aan het Fiets
veiligteam uit Glanerbrug. Ze
mochten de ‘stroat’ echter niet
helemaal op de kop zetten.
Ook gezien het beschikbare
bedrag van vierhonderd dui
zend euro. En ze moesten dis
cussiëren vanuit een voorop
gesteld
kader.
Aan
projectleider Anke Olthuis van
de gemeente Enschede de
vraag wat daarvan de uitgangs
punten waren. “Van tevoren
zijn inderdaad duidelijke
kaders opgesteld. Bijvoorbeeld

over het parkeren, de fietsvei
ligheid, het winkelgebied en
de financiën. Dit was lastig,
want je wilt niet alles dichttim
meren aan de voorkant, maar
je wilt natuurlijk achteraf ook
niet tegen de enthousiaste
bedenkers van de plannen
zeggen dat het niet kan”.
Wat was de rol van Martijn
Schenning van SIR? Olthuis:
“In dit proces vonden we het
met name belangrijk om de
gebruikers van de Gronau
sestraat te laten bepalen hoe
we het geld dat beschikbaar is
voor de aanpassingen van de
Gronausestraat in moeten zet
ten. Als we dit als gemeente
hadden voorgezeten, dan was

het toch (gevoelsmatig) al
gauw iets van de gemeente
zelf geworden. Daarom von
den we het belangrijk om het
participatieproces te laten
begeleiden door een onafhan
kelijke partij. Dit is dus SIR
geworden in de persoon van
Martijn Schenning. Naar mijn
mening was dit een hele
belangrijke keuze en heeft
Martijn dit op een hele goede
manier invulling aan gegeven.
In dit proces ben ik de project
manager en moet ik de kaders
in de gaten houden en zorgen
dat het Fietsveiligteam op een
goede manier werd gefacili
teerd. Door te zorgen dat er op
tijd een verkeerskundige aan
tafel komt, de kosten inzichte

Wij kunnen ook uw schoenen
onder hoge druk schoon stomen
en weer op kleur brengen

lijk worden gemaakt etc. Daar
naast moet ik ook de afstem
ming met onze eigen
achterban op een goede
manier regelen. Dit laatste is
natuurlijk ook van belang nu
het project de uitvoeringsfase
in gaat”.
Burgerparticipatie
Anke Olthuis wil nog wel even
opmerkingen dat de rol van
wethouder Niels van den Berg
bijzonder is. “Onze wethouder
Niels van den Berg heeft aan
de voorkant al aangegeven dat
het Fietsveiligteam beslisbe
voegd is als zij binnen die
kaders blijven. Dat is gelukt en
dat kan het Fietsveiligteam
best als een compliment zien”.
Wethouder Niels van den Berg
meent dat inwoners heel goed
zelf besluiten kunnen nemen
in hun eigen leefomgeving.
“Als lokale overheid willen wij
werken aan een betere burger
participatie. Dat vraagt tegelij
kertijd om (gedeeltelijk) los
durven laten. Het gedeeltelijk
betreft het financiële kader.
Dat maakt natuurlijk onder
deel uit van ontwikkelingen
die wij willen realiseren en die
we hebben afgesproken in het
coalitieakkoord. Deze pilot is

Het Fietsveiligteam vergadert over de Gronausestraat 
wat mij betreft een eerste pilot
en naar mijn idee volgen er de
komende jaren meer. Zelf heb
ik mij gedurende het traject
geheel afzijdig gehouden om
zodoende het team zelf beslui
ten te laten nemen. Zo konden
zij zelf bepalen bij wat het
juiste is om te doen”.
“Met participatie in de porte
feuille is dit dan ook een tra
ject geweest dat ik op afstand
met grote belangstelling heb
gevolgd”, vervolgt Van den

(foto SIR)

Berg. “Nu is het zaak dat dit
team zelf gaat communiceren
en presenteren naar de poli
tiek, het dorp en de stad. Uit
eindelijk wil ik dit met hen
afronden door te evalueren en
hier met volgende pilotprojec
ten ons voordeel mee te
doen. Ik ben van mening dat
dit burgerparticipatie van de
hoogste graad is. Ik ben daar
dan ook oprecht trots op en
sta vierkant achter de beslui
ten van dit Fietsveiligteam”.

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

HOUT / BETON SCHUTTING
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
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)

Sterk in beweging

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!

Een nieuwe uitstraling. Een nieuwe bus.
Heb jij onze vakmensen al zien rijden?

En valt je iets op? Krabbe projectstoffering en Krabbe interieurs gaan
verder onder één naam. Een vertrouwde
naam voor particulieren en bedrijven.
Wij zijn Krabbe Stoffering. Aangenaam.

Gespecialiseerde zorg op maat
binnen een dynamische organisatie
in een vertrouwelijke setting.
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
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Hoe houdt het coronavirus u in de greep?
Het coronavirus houdt ons al vele weken stevig in zijn greep. Wat de weken daarvoor nog de ver-van-mijn-bed-show leek te zijn is nu een onwerkelijk deel van ons
dagelijks leven. Ook in Glanerbrug ondervindt iedereen de ingrijpende gevolgen. Voor de ondernemer, werkers in de zorg, onderwijs en bij de sportvereniging. Of gewoon
voor u persoonlijk. Welke zijn dat? Wat heeft het coronavirus in de afgelopen weken veranderd in uw leven?
deren de onderwijzers meer nu ze zelf hun kinderen moeten
helpen. Ik denk ook dat het ondanks het grote drama voor velen
het ook wel iets goeds oplevert! Want waren we voorheen ook
niet veel te druk met alles en nog wat? Niemand maakt zich nu
meer druk over de kleur van Zwarte Piet of de naam van een
moorkop of meer onbenulligheden! Het gaat nu om dingen die
echt belangrijk zijn namelijk onze gezondheid.
Er worden leuke initiatieven genomen zoals een trompettist
Gert Ekkelboom bij een verpleegtehuis speelt en een fruitdrivein bij Luiten waar we vanuit de auto zelf fruit kunnen halen. Dat
is op dit moment ons enige uitje! We hebben geleerd te facetimen en eten laten bezorgen en met tikkie betalen om toch de
plaatselijke horeca te steunen. We verlangen naar een versoepe
ling zodat we onze kleinkinderen weer kunnen bezoeken en
knuffelen. Maar moeten nog even volhouden want zolang het
virus niet is bedwongen zijn we niet echt vrij!

Frouwke Velthuis
Leeftijd: 75 jaar
Woont in Glanerbrug
Beroep: huisvrouw
Impact? Persoonlijk en als voorzitter van het Vrouwengilde?
Persoonlijk: gezien mijn gezondheidsproblemen en het niet
behandelen daarvan, heeft het vanzelfsprekend nadelige gevol
gen. Minder functioneren en stabiliteitsproblemen.
Gezien mijn werkzaamheden voor Vrouwengilde Glanerbrug
heeft het niet alleen als bestuur, maar zeer zeker onze leden
(gezien hun leeftijd) een enorm impact gehad. Het seizoen werd
plotseling afgebroken, terwijl er nog zulke leuke activiteiten in
het verschiet lagen.
Met welke gevolgen?
Zo maken onze leden deel van een actieve samenleving uit, zo
worden er een groot aantal min of meer opgesloten in hun
appartementen, verpleeghuis Dr. Ariënstehuis Glanerbrug, deze
gevolgen laten zich raden.
Hoe hebt u op de ontstane situatie geanticipeerd?
Hoe past u zich dus aan?
Proberen zo goed en kwaad als het kan om zoveel mogelijk met
onze leden in verbinding te blijven, zodat ze weten dat er aan
hun gedacht wordt en ze er niet alleen voor staan.
Welke verwachtingen hebt u voor de langere termijn?
Laten we hopen dat we in september weer met onze activiteiten
kunnen beginnen. Maar als het moet volgens de richtlijnen met
anderhalve meter afstand zal dit ook qua ruimte geen haalbare
kaart zijn. Voor veel verenigingen zou dat wel eens het einde
betekenen. De ramp is voor velen niet te overzien, met alle
gevolgen van dien.

Marijke Meijer
Leeftijd: 72 jaar
Woont in Glanerbrug
Pensionado
Vorige week vierden we 75 jaar bevrijding! Maar zijn we wel echt
vrij?
We zitten nog steeds in een intelligente lock down. Op 27 februari
kwam het virus Nederland binnen in Loon op Zand. Wij zouden
28 februari naar de Efteling met het gezin van onze jongste doch
ter. Dat ligt er toch wel dichtbij. Maar we hadden er lang voor
gespaard en erg op verheugd. Dus gingen we wel en hadden er
achteraf gezien ons laatste onbezorgde weekend.
Wat hebben we genoten! Slecht twee weken later wordt de Efte
ling gesloten. En leven we in een totaal andere wereld. Kinderen
mogen niet meer naar school, veel zaken gaan dicht ouders
moeten thuis werken. Niet naar de kapper of op bezoek bij je
kinderen. Thuisblijven is het advies. En als we al op straat komen
houden we angstig anderhalve meter afstand, want je weet niet
wie het virus onwetend bij zich draagt. Onze oudste dochter
biedt aan om voor ons de boodschappen te halen. Zij wil niet dat
wij risico lopen, we zijn wel 70+ en ook de overbuurvrouw vroeg
of ze iets voor ons mee kon nemen. En dat is dan weer het mooie
ervan mensen kijken meer naar elkaar om!
De ouders kunnen meer tijd aan hun kinderen besteden. Waar

Ondanks corona: Ons Clubje investeert in de jeugd!

De jeugdleden van Ons Clubje kunnen zich weer uitleven (foto O.C.)
GLANERBRUG – Begin maart huldigde de Ons Clubje het
honderdvijftigste lid tijdens een feestelijke bijeenkomst van
onze jeugd. Ook heeft de Glanerbrugse korfbalvereniging dit
seizoen 32 nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. De
meeste afkomstig van de basisscholen uit Glanerbrug en De
Esmarke. Dat betekende bijna een verdubbeling van onze
jeugdafdeling. Een mooi resultaat van een jaar hard werken
om de jeugdafdeling vooral in kwantiteit te laten groeien.
“Dat betekende zowel voor de technische commissie als de
jeugdcommissie wel extra werk”, aldus voorzitter Dennis Klein

van de jeugdcommissie. “Vanaf april moesten twee nieuwe com
petitieteams worden ingepast en een pre-F-jeugd team klaarge
stoomd voor competitiekorfbal vanaf komende september.
En toen was daar opeens de 16de maart. Terwijl onze jeugdteams
al aan het trainen waren kondigde de overheid aan dat alle activi
teiten met onmiddellijke ingang werden afgelast. Inmiddels zijn
alle activiteiten voor de rest van het seizoen afgelast”.
“Even geen korfbal. Tot we op 21 april werden verrast met de
mededeling dat onze jeugdleden tot en met 18 jaar weer onder
strikte voorwaarden met trainingsactiviteiten mochten begin
nen”, vervolgt Klein. “Aan de hand van een sportprotocol gericht
op korfbal konden we eindelijk weer aan de toekomst werken.
Binnen dit sportprotocol worden allerhande zaken uitgewerkt
van het handhaven van onderlinge afstand, aanstellen van spe
ciale ‘corona coördinatoren’, looproutes en ontsluiting van de
accommodatie, aanwezigheid van desinfecterende middelen en
verplichte schoonmaak van gebruikte materiaal”.
GLNBRGse Schotkampioenschappen
GKV Ons Clubje is een vereniging met een kern van jonge
enthousiaste leden. Onder andere dankzij hun hulp konden we
al snel de GLNRBRGse Schotkampioenschappen organiseren.
Een vorm van korfbal waarbij we ook makkelijk de onderlinge
afstand tussen kinderen tot en met 12 jaar met trainers en de
afstand tussen de kinderen in de leeftijdscategorie 13 tot en met

Louise van Geffen
Leeftijd: 50 jaar
Woont in Glanerbrug
Beroep: Informatrice
Moeders voor Moeders
Ik wachtte de eerste perscon
ferentie af, maar moest hoog
nodig boodschappen doen.
En wat bleek, het werd anders. Ik naar AH en zag al gauw schap
pen leeg raken, AH medewerkers maakten er van verbazing zelfs
foto’s van. Ook ik nam een potje groente mee en die staat nog
steeds in de kast, omdat we daarna nog genoeg vers konden
kopen, je wordt erin meegetrokken of zo, om het ook te halen.
Ook ik haalde een multipak wc papier en die is nog niet op, dus
kun je nagaan! Ik moest toen ook wel lachen om het filmpje van
de man op de heftruck in een magazijn vol met wc papier. Ik was
dus net zo gek geweest! Door humor kun je wel goed relativeren.
Ik denk dat we allemaal in deze periode dankbaarder worden
voor wat kon en straks weer kan. En we kunnen in vergelijking
tot andere landen nog best veel, dus ook dankbaar zijn voor wat
er nu is. Zo ben ik dankbaar dat Moeders voor Moeders gewoon
doorgaat, we schrijven nu telefonisch in en dat gaat heel goed.
De meeste pril zwangeren zijn nu ook veel thuis, dus kunnen
nog meer opvangen en dat geeft een goed gevoel en wij zijn hun
weer heel dankbaar. Je geluk kun je delen! www.moedersvoormoeders.nl

18 onderling en met de trainers kunnen garanderen. Dit laatste
proberen we ook te bereiken door extra ‘awareness’ te creëren
door het dragen van 1,5 met hesjes door alle trainers en alle
sporters van 13 tot en 18 jaar.
Vorige week donderdag werden de eerste schotwedstrijden
gespeeld. Gelukkig konden we bijna alle jeugdleden weer op ons
complex begroeten. Onder het mom #OneFamilyOneClubOne
Goal zijn we blij dat onze accommodatie, weliswaar onder
strikte voorwaarden, weer geopend is zodat in ieder geval de
jeugd zich weer kan uitleven.

Optredens muziekkoepel afgelast
OVERDINKEL – Op dinsdag 19 mei zou het muziekkoepelsei
zoen beginnen met een optreden van het Martinikoor uit Los
ser. Door de coronacrisis heeft het bestuur van de Stichting
Muziekkoepel Overdinkel alle acht optredens tot 1 september
afgelast. Het bestuur vindt dit, voor zowel de mensen die optre
den als ook voor de bezoekers, een pijnlijke maatregel. Maar de
volksgezondheid gaat voor en wij houden ons aan de regels die
de overheid ons stelt. Het bestuur hoopt wel dat de drie optre
dens die gepland staan voor de maand september (Concordia,
Sempre Crescendo en Montana) nog kunnen doorgaan. Maar
dat is afhankelijk van de ontwikkelingen en de mogelijkheden
van de betreffende verenigingen. Het bestuur wenst iedereen
veel gezondheid toe en hopelijk kan dit jaar nog een aantal con
certen in de koepel plaats vinden.
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Hoogseizoen bij houthandel RTT
GOOR - Voor Houthandel RTT aan de Klavermaten is het hoogseizoen aangebroken. Roy Reef,
eigenaar van het bedrijf samen met zijn vader Herbert weten door hun jarenlange ervaring
heel goed hoe ze met hout om moeten gaan. Ze zijn zeer tevreden over hoe ze hun hout nu
kunnen presenteren. Roy: “Wij zijn eindelijk klaar met de ‘verbouwing’ en kunnen ons hout
nu op een mooie en kwalitatief hoogwaardige manier presenteren en opslaan. We hebben een
grote voorraad geschaafd en fijnbezaagd hout beschikbaar van een superieure kwaliteit. Om
die kwaliteit te waarborgen, stellen we hoge eisen aan de opslag. Hout moet niet in de zon
liggen, nooit staan, niet in een afgesloten ruimte liggen maar in de buitenlucht kunnen
ventileren. We hebben een perfecte opslag onder gecontroleerde omstandigheden met
duidelijke rijen en stellingnummers, zodat alles eenvoudig te vinden is.”
Het houtvak is een ambacht
Hout, één van de eerste bouw
materialen, bevat vele speci
fieke eigenschappen waar
rekening mee gehouden dient
te worden. Het is en blijft een
natuurproduct. Met de juiste
kennis en toepassing kunnen
de mooiste, duurzame crea
ties gemaakt worden. RTT is
gespecialiseerd in douglas
hout, grenen, eiken en diverse
hardhoutsoorten. “Wij zijn er
niet alleen voor bedrijven
maar ook voor particulieren.
Handige doe-het-zelvers zien
we heel veel, zeker nu mensen
noodgedwongen thuis zitten.
De crisis maakt ons creatief
want we zien de mooiste ont
werpen voorbijkomen. Naar
schatting 90% van ons hout
wordt gebruikt voor overkap
pingen. Maar we zien ook zelf
gemaakte
plantenbakken,
tuinkasten, tafels en kisten.

Mensen doen ideeën op via de
website en komen met een
lijst welk hout, welke lengtes
en diktes ze moeten hebben.
We hebben ook een ecologi
sche stelling met kortere stuk
ken hout. Op de website is te
zien hoeveel we daarvan op
voorraad hebben.” Deze ‘ecohoek’ stelling maakt dat RTT
heel weinig hout weggooit en
op een zeer verantwoorde en
duurzame manier met hun
producten omgaat.

heeft, maar ook dat hun hout
uit goed beheerde bossen
afkomstig is. Daarnaast is Reef
trots en blij met zijn team:
“Stuk voor stuk intelligente en
bevlogen teamplayers met
een dosis gezond verstand en
hart voor de klant.” Neem eens
een kijkje in de houtshop op
hun website en bedenk de
mooiste houtcreaties voor uw
tuin. Het team van RTT staat
voor u paraat.

Verantwoord en duurzaam
ondernemen
Al het geïmpregneerde hout is
herkenbaar aan het zoge
naamde KOMO label, wat het
hout beschermt tegen schim
mel en houtrot. Bovendien
hanteert RTT het PEFC keur
merk, hetgeen garant staat dat
de consument niet alleen een
kwaliteitsproduct in handen

Klavermaten 14
7472DD Goor

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

Houthandel RTT

Website:
www.houthandelrtt.nl
Email: info@houthandelrtt.nl
Openingstijden
(m.u.v. feestdagen: zie website)
Maandag t/m donderdag:
7.30 - 17.30 uur
Vrijdag: 7.30 - 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 13.30 uur

Wilt u ook
adverteren in deze
krant?
Bel dan naar
053-461 33 66

Woensdags gesloten
Ook voor uw
administraties

GEVESTIGD
SEDERT 1959

Appel
heertjes

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

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

Div. soorten bestrating 20x30 6 cm dik vanaf

€ 12,50/m²

Div. soorten behang vanaf

€

4,95/rol

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

9,95

2

,10

3

,50

Beste klant,

molTwents
enbrood

"Vriendelijkheid, Kwaliteit,
Versheid en Puur"
V

Schuim krokantjes
Heerlijk schuim met hazelnoten,
amandelen en een lichte
koffiesmaak.

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

1,50

Wij zijn volgens onze normale dagen
en �jden geopend.
Wij werken volgens de regels van het RIVM. Dit ter
voorkoming van de verspreiding van het Corona-virus.
Wij voeren WEL weer oogme�ngen uit. Hiervoor is een nieuw
protocol geschreven en daar houden wij ons aan.
Wij hanteren het volgende deurbeleid: maximaal 6 klanten
tegelijk in onze winkel.
Wij werken het liefst op afspraak. U kunt ons ook spontaan
bezoeken, maar dan kan het zijn dat u even buiten moet
wachten.

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

www.oonk.nl
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GVV Eilermark, al 100 jaar een echte voetbalclub

Tekst: Johnny Stübener
GVV Eilermark bestaat (bijna) 100 jaar. Hoewel de huidige
coronacrisis voor alle voetballers een abrupt einde maakte
aan het inmiddels afgelopen seizoen, hopen we dat er in het
volgende seizoen vanaf september weer ‘ouderwets’
competitie gespeeld kan worden door alle teams van jong tot
oud. Wel heeft het bestuur inmiddels besloten om de geplande
festiviteiten rond het jubileum door te schuiven naar 2021.
Zodra hierover meer nieuws is wordt dit bekend gemaakt via
de diverse media.

1974 - Hans Alberts scoort
Eilermark is de oudste nog
bestaande voetbalclub van
Glanerbrug die al 100 jaar let
terlijk aan de weg timmert. De
club beschikt over een per
fecte accommodatie die in de
loop der jaren door zelfwerk
zaamheid van de eigen leden
tot stand is gekomen. Zowel
de kantine, kleedkamers als
ook de fraaie tribune die sinds
1980 een blikvanger vanaf de
Gronausestraat is, was niet
mogelijk geweest zonder de
bijdrage van de eigen leden.
De laatste aanwinsten zijn de
staantribune “de Bult” en het
kunstgrasveld dat sinds 2 jaar
bespeeld wordt. De voetbal
club Eilermark is oud maar
springlevend, en bestaat uit
ruim 400 leden, waarvan de
spelende leden verdeeld zijn
over 8 jeugd- en 6 senioren

1963 - 1e elftal

teams, waaronder het succes
volle damesteam VR1 die op
een gedeelde eerste plaats
eindigden. Hiernaast heeft
Eilermark ook veel niet spe
lende leden. Mede vanwege
de vele activiteiten die gedu
rende een seizoen worden
georganiseerd blijven ook
deze leden betrokken bij de
club. De activiteitencommis
sie van Eilermark speelt hier
bij een belangrijke rol, van
kaartavonden en de fietstocht
op hemelvaart tot en met de
Wildverloting tijdens de feest
dagen. Tevens ondersteunt de
supportersvereniging de club
sinds de jaren zeventig bij het
verbeteren van de accommo
datie waar mogelijk.
De geschiedenis in kort bestek
Begonnen als een fabriekself

tal opgericht op 12 oktober
1920 alleen bestemd voor
werknemers van de Baum
wollspinnerei Eilermark in
Gronau, kon al na één jaar
iedereen lid worden van onze
club en werd de groei ingezet
van de aanvankelijk 43 leden.
De gekozen kleuren waren
blauw en wit. Al in de eerste
vijf seizoenen kon men drie
kampioenschappen
vieren
waarmee men van de 3e klasse
TVB opklom naar de 4e klasse
KNVB. Het eerste voetbalveld
lag aan de spoorlijn EnschedeGlanerbrug en na een aantal
omzwervingen kwam men
terecht in de Dr. Stamstraat.
Eilermark was op dat moment
3e klasser geworden door in
het seizoen 1931/32 de beslis
singswedstrijd tegen de
Tubanters te winnen. Vanaf
1935 speelde Eilermark voor
het eerst op het huidige ter
rein aan de Ekersdijk.
Tijdens de oorlogsjaren werd
er toch voetbal gespeeld, in de
NVB. In 1941/42 was er na het
kampioenschap
promotie
naar de 2e klasse na de 0-4
tegen Almelo in de laatste pro
motiewedstrijd.

Op 27 april 1970 was er het
afgetekende kampioenschap
in de 2e klasse B, en bereikte
de club het hoogste amateur
niveau onder leiding van trai
ner Dais ter Beek. Om de ver
wachtte toeloop van publiek
in de 1e klasse vanaf 1970/71 te
kunnen verwerken besloot
men om een nieuwe kantine
te bouwen, het bestaande
clubgebouw werd omge
bouwd tot kleedruimte.

Ups en downs
Na de tweede wereldoorlog
pakte Eilermark de draad weer
op en voerde in het kader van
het 25 jarig jubileum een door
eigen leden opgevoerde revue
op. In april 1953 zijn de sport
velden in eigen bezit van
Eilermark gekomen. Tevens
kwam er in dit jaar een fraai
clubgebouw met kleedkamers
en kantine. De ingebruikne
ming ging gepaard met een
grote feestweek in Glaner
brug. In de 2e klasse zou er tot
en met het seizoen 1963/64
gevoetbald worden. In dat sei
zoen was degradatie naar de 3e
klasse onafwenbaar en moest
men een stapje terug doen.
Onder leiding van trainer Piet
Lagarde werd de club in
1967/68 kampioen van de 3e
klasse. Amper twee seizoenen
later, in het jaar van het
50-jarig jubileum, stootte
Eilermark door naar de top.

Onder leiding van voorzitter
Jan Meerman zette Eilermark
de weg naar de nationale ama
teurtop in door het aantrek
ken van goede spelers van
buitenaf die het aanwezige
niveau verder opkrikten. Hier
bij speelde ook Henk Olijve
een belangrijke rol. In totaal
zouden er negen seizoenen
gespeeld worden op dit hoog
ste niveau. Het hoogtepunt in
deze glorieperiode was het
behalen van het kampioen
schap in de 1e klasse D in het
seizoen 1972/73, onder trainer
Toon Valks. Hiermee plaatste
men zich voor de eindstrijd
om het kampioenschap van
Nederland bij de amateurs. In
vijf wedstrijden tegen de
andere kampioenen van de
eerste klassen, begon Eiler
mark sterk voor 3500 toe
schouwers met een 2-0 thuis
zege op Elinkwijk, maar
eindigde uiteindelijk als vijfde.

2019 - Eilermark kampioen!

Eilermark 1925
RBC Roosendaal werd de
terechte landskampioen.
In het volgende seizoen
1973/74 kon men zich plaat
sen voor de nieuw te vormen
hoofdklasse maar dit lukte
niet. De beste spelers vertrok
ken, maar Eilermark zou zich
desondanks nog vier seizoe
nen handhaven. In 1979
gebeurde het onvermijdelijke
en degradeerde Eilermark
naar de 2e klasse. De club
kwam in een vrije val met vijf
degradaties op rij, van de 1e
klasse KNVB naar de 2e klasse
van de TVB. Hiermee was kei
hard en een einde gekomen
aan de glorieperiode. De his
torische woorden van onze
voorzitter dat jaar: ”We kun
nen dit jaar in elk geval niet
degraderen”.
Eindelijk
De neergaande spiraal binnen
de kalklijnen werd in 1983/84
omgebogen met het kampi
oenschap in 2A van de TVB
onder trainer Eef Wilbrink en
was er eindelijk weer een
lichtpuntje. Het vijfde jaar in
de eerste klasse van de TVB in
1988/89, was het vervolgens
wel raak en kon na de uitwed
strijd bij Glanerbrug middels
een 1-2 zege het kampioen
schap veiliggesteld worden.
Vier jaar later was er promotie
via de nacompetitie van
1993/94 naar de KNVB. In

2020 - Kabouters

deze periode was er een
bepaald jojo effect, totdat in
de nieuwe eeuw de 4e klasse
weer begroet kon worden. Dit
keer zou het verblijf van lan
gere duur zijn. In de finale van
de nacompetitie in 2008/09
tegen Hengelo werd met 1-0
gewonnen en na 28 jaar was
Eilermark weer 3e klasser.
De toekomst
Met de huidige trainer en ras
Eilermarker Wesley Sanders
aan het roer stootte men in
2018/19 knap door naar de 2e
klasse, waarmee Eilermark
zich tot de top van de Ensche
dese voetbalclubs mag reke
nen qua speelniveau. Ook is
het afgelopen seizoen succes
vol gestart met een standaard
team zaterdag 1 dat op het
moment dat de competitie
beëindigd werd op een goede
2e plaats stond. De beide seni
orenteams zaterdag 2 én
zaterdag 3 stonden op een eer
ste plaats. Hiermee speelt
Eilermark succesvol in op de
verschuiving van de zondag
naar de zaterdag als speeldag
bij de senioren. Bij de jeugd
stond de JO11-1 ook bovenaan
de ranglijst. Maar naast de
prestatie staat ook het plezier
in het voetbalspel voorop.
Tot zover het verhaal van
Eilermark. Een club met een
rijk verleden en klaar voor de
toekomst!
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Glorix

Allesreiniger spring flowers 750ml

Crème 50ml

-32%

-65%
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€ 1,99

elders

Beverly Hills
Polo Club

0
0
,
€1

Pour femme
No.8 of No.2 50ml
Edp

Theramed

Tandpasta freshexplosion x-ite 75ml
Per stuk € 0,29

-89%

-74%
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elders

Frontline

elders

Pringles

Spot-on hond 20-40kg 6 pipetten
Doodt vlooien en teken

Classic paprika 190gr of
sour cream & onion 130gr

-67%

-85%
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€ 2,07
elders

€ 47,4
elders

Milka

Lays

Naturel of cheese onion 145gr
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€ 1,35

Hot chocolade

Milky way, Mars of Twix 8 pods
136gr

-50%
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elders

€ 3,99

-31%
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€ 1,43

Lucovitaal
100% pure CBD olie 2,8% 10ml
Per stuk € 3,99

R
3 VOO

0
0
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Venco

Droptoppers krakend & zacht 240gr

-62%
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€ 1,79

Red Band
Berries mix 4x35gr
Per doos € 0,59

Peanut caramel 276gr

-49%

elders

€ 8,45

Scheercrème black 100ml

-68%

-77%
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€ 3,09

elders

€ 4,38

Pepsi
200ml

M&M's
Crispy 36gr
Per stuk € 0,19

Per stuk € 0,19

-68%
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6

€ 10,5

Almelo (3x) Delden
Ootmarsum 's Heerenberg Winschoten
Haaksbergen Losser
Doetinchem Enter
Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
Overdinkel Tubbergen
Denekamp Emmen
Glanerbrug Hengelo (2x) Nijverdal
Winterswijk (3x) De aanbiedingen zijn geldig van
Borne
Dinxperlo Enschede (8x) Goor
Hoogeveen Oldenzaal (3x) Raalte
Ulft
11 mei t/m 25 mei 2020.

DIE GRENZE Borculo
www.diegrenze.nl

