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BBE-voorzitter Roy Bruinsma
wil altijd open staan voor de
kiezer

Nieuw in Enschede:
Taxi SDE

SV Glanerbrug
in actie

Op sportpark Het Zoutendijk is het tegenwoordig
drukker dan normaal
GLANERBRUG – Ruim vijf weken lang zat de poort van
sportpark Het Zoutendijk op slot. Geen voetbal, geen
training van de loopgroep. Ook voor de afdeling gymnastiek,
streetdance en handbal was de deur van de sporthal of
gymzaal gesloten. Corona had alle activiteiten voor
sportclubs en sportaccommodaties stilgelegd. Dus ook voor
omnisportvereniging Avanti W..
Op 23 april kondigde het kabinet de eerste versoepeling
aan. Vanaf 29 april mocht de
jongste jeugd tot 12 jaar zonder afstand sporten en de
oudere jeugd tot 18 jaar met
anderhalve meter afstand buiten sporten. Maar wat doe je
dan met de leden die normaal
gesproken in de zaal of sporthal trainen? Haal ze dan maar
naar het sportpark om buiten
te sporten. Turnen in het
speeltuintje en streetdance op
het plein bij de kleedkamers.
Oké, maar hoe pak je zoiets nu
eigenlijk aan? Dat vragen we
aan verenigingsmanager Joost
Kock van omnisportvereniging Avanti W.

Wanneer zijn de trainingen
bij Avanti W. weer hervat?
Op woensdag 29 april zijn we
geleidelijk aan weer gestart
met het aanbieden van trainingen.
Voor wie?
In eerste instantie voor onze
jeugdleden tot en met 12 jaar
zijn de trainingen weer opgestart. Later zijn daar de 13 tot
18-jarigen bijgekomen en
daarna de volwassenen.
Wie kwam eigenlijk op het
idee de zaalsporten handbal,
turnen en streetdance ook
naar het Zoutendijk te
halen?

Toch een Grensstreek!!
Deze week krijgt u als het goed is Grensstreek nummer 9 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 hebben ontvangen kunt u dat melden door een email te sturen
naar info@twentehuisaanhuis.nl. Met vermelding van postcode, 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

De zaalsporten konden door
de wet- en regelgeving geen
gebruik maken van hun reguliere trainingsaccommodatie.
We hebben daarom meteen
gekeken naar de mogelijkheden op ons sportpark. En zijn
gezamenlijk tot een goede
inrichting van de ruimte
gekomen. Het is prachtig om
te zien dat een dergelijke
noodsituatie zorgt voor een
mooie mix van verschillende
afdelingen (sporten) op hetzelfde complex. Ook onze
leden ervaren nu erg concreet
de meerwaarde van een
omnisportvereniging.
Wat betekende dat logistiek
gezien voor de organisatie
van de trainingen? Denk
aan de entree, de looproutes,
het al of niet gebruik van
kleedkamers en zo.
Het clubgebouw en de kleedkamers blijven dicht. Verder

Streetdance op het plein naast de kleedkamers
hebben we met afzetlint verschillende looproutes en
ingangen op de accommodaties gecreëerd. Dit om ervoor
te zorgen dat groepen kinderen niet samenklonteren op
één punt. Verder is er planningstechnisch
behoorlijk
wat werk gestoken in de trainingsschema’s. Alles met één

(foto’s Jenne Smit)

doel: plezier en veilig sporten.
Wie zijn er naast de trainers
bij deze operatie betrokken?
Ouders moeten buiten de
poort blijven, zij dienen zich
dus ook te houden aan de
regels. Dit verloopt prima.
Verder zijn er per afdeling

verschillende coördinatoren
aanwezig om de trainingsdagen in goede banen te leiden.
Na bijsturen in het begin, is
het nu vooral een kwestie van
observeren. Ook de basisscholen verlenen hun medewerking door één van de
ingangen beschikbaar te stellen voor oudere jeugdleden.

Mooi weer? Lekker fietsen langs loakstenen!
ENSCHEDE/GLANERBRUG - Het is voorjaar: tijd om erop uit
te trekken. Voor wie graag fietst, is er nu een gids met zes
mooie themaroutes in en om Enschede beschikbaar: de
Markestenenroutes. Vijf routes voeren langs de grenzen van
de vijf vroegere marken in wat nu de gemeente Enschede is.
De zesde gaat langs de buitengrenzen van alle vijf de marken:
Lonneker, Esmarke, Usselo, Twekkelo en Groot Driene.
Onderweg zijn heel wat markestenen te bewonderen.
Maar wat zijn nu eigenlijk markestenen?
Een markesteen is een soort grenssteen, ‘loaksteen’ op z’n
Twents. Dat er stenen staan op de grens met Duitsland, heeft
iedereen waarschijnlijk wel eens gezien.
Met hetzelfde doel wilden de boeren van een marke hun gebied
afpalen en laten zien: tot hier mag ons vee grazen, tot hier hakken wij hout en steken wij turf. Marken zijn als het ware de voorlopers van de huidige gemeenten.
In en om Enschede hebben zo’n negentig markestenen gestaan.
Maar toen ze geen functie meer hadden, zijn er heel wat verdwenen. De Loakstenencommissie van de Historische Sociëteit
Enschede-Lonneker (SHSEL) herstelt oude stenen of plaatst
vervangende stenen. En de commissie zorgt ervoor dat het
publiek deze stenen te zien krijgt, onder andere door middel van
deze fietsroutes.
Lees verder op pagina 7

Vorig jaar oktober
onthulde Marietje
van der Woning op
verzoek van de
SHSEL een
markesteen op de
hoek van de
Kremersveenweg
en Vosbultweg
(foto Jenne Smit)

GRATIS

WAARDEBEPALING
VAN UW WONING.

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

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

Herman Achterhuis
Uitvaartleider

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

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

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

Colofon

Fysio Team

De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 11 juni 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

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.

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 1200
In de protestantse kerk in Glanerbrug zijn voorlopig nog 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 in de R.K.-kerk in Glanerbrug zijn in verband met
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.

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Winkelstraat 3
Katholieke vieringen:
Vanwege coronamaatregelen gaan de kerkdiensten in het
Ariënshuis voorlopig niet door.

Zondagvieringen H. Maria Geboortekerk in Losser
De kerkdiensten vanuit het eucharistisch centrum van de parochie 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 eucharistieviering is op 31 mei (Pinksteren):
J. Kortstee. De kerkdienst begint om 9.00 uur.
Meer informatie op de website van de parochie: www.mariavlucht.nl

Caeciliakoor zingt Mozart op
eerste pinksterdag
LOSSER - De besloten eucharistievieringen in de H. Maria
Geboortekerk worden wekelijks van 9.00 tot 10.00 uur in een
livestream op YouTube uitgezonden via het kanaal van Mariavlucht: ga naar www.youtube.com, daarna vult u in het zoekvenster van YouTube in: 'Maria Vlucht'. Desgewenst kunt u vervolgens klikken op 'abonneren'.

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.

Tijdens het Hoogfeest van Pinksteren zal op zondag 31 mei een
unieke uitzending plaatsvinden. In de livestream zal de Missa
Brevis in C van W.A. Mozart gezongen door het Caeciliakoor te
horen zijn. Tijdens de misgezangen kunnen de kijkers ook virtueel aanwezig zijn in de kerk. Er worden beelden getoond van het
prachtige interieur en de schitterende gebrandschilderde
ramen. Kortom, een unieke manier om op eerste pinksterdag
toch de mis mee te kunnen vieren. Voorganger zal zijn pastor
J. Kortstee. De technische realisatie is in handen van organist/
dirigent Carlo van den Beld.

Hoog Glanerbrug-gehalte in
vergadering stadsdeelcommissie
Oost
GLANERBRUG - Het vergaderschema van de gemeenteraad is
sinds enige weken weer hervat. De vergaderingen zullen vooralsnog digitaal plaatsvinden. Deelnemers nemen online deel
aan de vergaderingen en publiek kan de vergadering live en achteraf volgen via de stream op www.enschede.nl/bestuur.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN
De digitale vergadering van stadsdeelcommissie Oost wordt
gehouden op dinsdag 2 juni. Aanvang 19.30 uur.
Wijkwijzer Glanerbrug in het Noaberhuus aan de Schipholtstraat 45 is voorlopig nog gesloten. Het wijkteam is per mail
bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@twentsealliantie.nl

Op de agenda:
–O
 pening met vaststellen besluitenlijst
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– Vaststellen besluitenlijst van 3 maart + aandachtspunten
Mededelingen:
– Foto-impressie gerealiseerde zaken
– Hek parkeerplaats Ekersdijk
– RIBW Redemptoristenpark
– Drugsproblematiek Glanerbrug
– Wijkbudgetten: terugkoppeling verantwoordingen en nieuwe
verordening
– Rondvraag
– Bijpraten over stand van zaken en ontwikkelingen in Oost
gezien de coronacrisis
– Fietsveiligteam Gronausestraat Glanerbrug. Korte toelichting
over proces, het resultaat en het vervolg. Het filmpje is te zien
op www.enschede.nl/gronausestraat.
De achterliggende stukken vindt u op de website van de
gemeente Enschede.
Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de vergadering nadere
uitleg. Insprekers kunnen zich melden bij de commissiegriffier,
via onderstaande gegevens. Met hen worden nadere afspraken
gemaakt over de wijze van inspreken.

Bieb Glanerbrug beperkt open met
regels

Het nieuwe normaal
De mens is sinds het begin van de evolutie het dier geweest dat
zich het best wist aan te passen aan een veranderende omgeving. Was het koud dan vond men het vuur uit, en bij warme
periodes bracht de airco uitkomst. Hierdoor wist men zich tot
hoofd van de voedselketen op te werken en de overige dieren
als beesten te behandelen.
Echter neemt de natuur af en toe wraak op zijn baasjes door
hen het leven zuur te maken met het onzichtbare coronavirus
als laatste voorbeeld. Maar niet alleen het virus, ook processierupsen, kwallen en muggen kunnen er wat van.
Ook in deze huidige tijd heeft men zich razendsnel aan de
omstandigheden aangepast en onder het mom van ‘het nieuwe
normaal’ zijn alweer de eerste verdienmodellen gepresenteerd.
Vooral de mondkapjes zijn kostbaar goed en niet aan te slepen.
Er staan beveiligers bij drogisterij Die Grenze om hun medicamenten te bewaken en mensen staan gewillig op anderhalve
meter buiten te wachten tot ze naar binnen mogen. Dringen is
er niet meer bij langs de stroat en iedereen loopt met een boog
om elkaar heen. Eenmaal in de winkel aanbeland moet je tussen plastic gordijnen en plexiglas platen door proberen je spullen af te rekenen, uiteraard per plastic pasje.
Contant geld is zelfs ongewenst en ook besmet verklaard.

Dankzij de gunstige ontwikkelingen en dalende lijnen in de
grafieken mogen van de deskundigen de maatregelen beetje
bij beetje verruimd worden. 1 juni is het D-day voor de terrassen. Maar een bezoek aan een festival of een sportwedstrijd is
nog ver weg. Voor de zomervakantie hebben we ook nog geen
bevredigende oplossing, tenzij je in Nederland je eigen toilet
meeneemt naar de camping. De 1,5 meter samenleving levert
een nieuw gevaar op, mensen in hun isolement beginnen langzaam door te draaien.
Het nieuwe normaal, ik vind het niet normaal. U wel?
Johnny Stübener

BBE-voorzitter Roy Bruinsma wil altijd open
staan voor de kiezer
GLANERBRUG – De bibliotheek aan de Gronausestraat in Glanerbrug is weer open. Wel zijn de openingstijden beperkt:
maandag 14.00 tot 17.30 uur, dinsdag 9.30 tot 12.30 uur en donderdag 9.30 tot 12.30 uur. Op de andere dagen is de bieb gesloten. En ook op maandag 1 juni, tweede pinksterfdag.
Verder zijn de diensten van de bibliotheek door de coronacrisis
op dit moment beperkt. Geen internet of leestafel bijvoorbeeld.
Ook kunt u geen boeken reserveren. Alleen voor boeken kunt u
aan de Gronausestraat terecht. De regel is dat er maximaal vijf
mensen binnen rond mogen neuzen. Ook zijn er maar tien
mandjes beschikbaar voor de boeken. En niet onbelangrijk: je
moet altijd je pasje bij je hebben.

Cadeautje Alifa voor huizen
bezitters in Enschede
ENSCHEDE - Weet jij hoeveel
energie je verbruikt op een dag?
Het gaat een stuk harder met het
gas- en stroomverbruik als iedereen thuis is, zoals vanwege de
corona maatregelen. En dat ga je
ook merken in je portemonnee.
Zoals altijd is de eerste stap naar
de oplossing voor een probleem:
inzicht krijgen.
Alifa gaat woningeigenaren in Enschede hierbij helpen. Zij stellen maar liefst 1000 meters van Huisbaasje een jaar lang gratis
beschikbaar. Met Huisbaasje kun je op elk moment zien hoeveel
energie je gebruikt. Op deze manier weet je beter waar jouw geld
naar toe gaat en dus ook hoe je daarop kunt besparen!
Het plaatsen van Huisbaasje kun je helemaal zelf en kost maar
een paar minuten. Daarna kun je jouw energieverbruik direct
anoniem vergelijken met dat van andere huishoudens in
Enschede. Bovendien krijg je op basis van jouw persoonlijk
situatie handige tips om nog meer energie (en dus geld) te
besparen. Je mag dit slimme apparaatje een jaar lang gebruiken
om jouw energieverbruik tot in de puntjes te verbeteren.
Wil jij ook Huisbaasje proberen? Neem dan contact op met
Django Leutscher via d.leutscher@alifa.nl of 053 – 480 1200.

De politieke aspiraties van Glanerbrugger Roy Bruinsma (46)
kwamen zo’n acht jaar geleden in een stroomversnelling
door de mogelijke komst van het AZC in het Eschmarkerveld.
Daarna de perikelen rondom zwembad De Brug. Roy heeft
zich sterk gemaakt voor het behoud van het bad. Dat is ook de
periode dat hij zich meldde als lid van BBE. In 2018 werd hij
net niet in de gemeenteraad gekozen. Wel werd hem gevraagd
voorzitter te worden van Burgerbelangen Enschede. Tijd om
met Roy de tussenballans op te maken.

1. Hoe Glanerbrugs is Roy Bruinsma?
Ik ben geboren en getogen in Glanerbrug. Ik heb aan de Schipholtstraat, Schoolstraat en Ekersdijk gewoond. Via de Cornelis
Houtmanstraat ben ik op de Oikos terecht te komen. Hier woon
ik met veel plezier met mijn vrouw Lieke en onze dochter Milou.

2. Wanneer is de belangstelling voor politiek ontstaan?
Die interesse voor politiek, nieuws de wereld en wat er speelde is
er altijd wel geweest. Met de mogelijke komst van het AZC Eschmarkerveld kwam alles in een stroomversnelling. Ik leerde veel
mensen kennen en merkte dat wanneer je wilt je invloed hebt op
zaken, politiek en mensen.

3. Hoe ben je bij BBE terecht gekomen?
In de periode van de perikelen rondom zwembad de Brug had ik
al wat contacten in de politiek en ook wat gedachten en plannen
gemaakt. BBE was rond het AZC zo ongeveer de enige partij die
echt onder de mensen die het aanging kwam. Met het verdwijnen van zwembad de Brug en mijn strijd daartegen werden de
banden met BBE nauwer. Na vele gesprekken met BBE mensen
heb ik besloten lid te worden en mij verkiesbaar te stellen in
2018.

4. Welke onderwerpen in de plaatselijke politiek hebben je
bijzondere interresse?
Mijn interesses liggen echt bij die onderwerpen die mensen
direct raken. Dan hebben we het over voorzieningen (zwembad), activiteiten en zorg in de wijken, dicht bij de mensen. Ik
heb dan ook nog steeds de hoop en ambitie om een nieuw
zwembad in Glanerbrug te realiseren. Onlangs heb ik mij ingezet voor vernieuwing en renovatie van de speeltuin op de Oikos.

5. Nadat je twee jaar geleden net niet in de gemeenteraad
bent gekozen, werd je voorzitter van BBE. Waarom?
Ik kwam inderdaad toen vanaf plek 10 op de lijst van BBE slechts
20 voorkeurstemmen tekort. Nog steeds zuur maar trots op dat
resultaat. 383 voorkeurstemmen is erg veel. Op de uitslagen-

avond werd er direct geopperd door de BBE leden dat ik de
nieuwe voorzitter moest worden. Een grote eer natuurlijk.

6. Wat heb je als voorzitter bereikt en wat denk je nog te
bereiken?
Als voorzitter heb ik natuurlijk samen met andere bestuursleden
ervoor gezorgd dat er een commissie wijkraden is opgezet bij
BBE. Deze zorgt ervoor dat er bij elke wijk of dorpsraad altijd
iemand van BBE aanwezig is bij vergaderingen. We hebben een
nieuw beleidsplan geschreven. Op onze nieuwjaarsreceptie
reikt BBE altijd de Asschermanprijs uit. Deze heb ik nu 2 maal
mogen uitreiken. Iets wat zeer eervol is.
Wat ik als voorzitter hoop te bereiken dat we de komende tijd
ons bestuur uitbreiden naar zeven leden zodat er in 2022 een
sterk en stabiel bestuur staat waarmee BBE vooruit kan. Van
groot belang vind ik dat politici en hun partij áltijd open staan en
bereikbaar zijn voor hun kiezers. Dit is bij BBE voor elkaar en dat
moeten we continueren.
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Nieuw in Enschede: Taxi SDE
ENSCHEDE - Even voorstellen: mijn naam is Gerrit Wulff. Ik
ben eigenaar van taxi- en koeriersbedrijf SDE. Na ruim 35
jaar taxichauffeur in Enschede te zijn geweest neem ik nu de
touwtjes in eigen handen. Naast koeriersbedrijf SDE heb ik
ook taxiservice toegevoegd. En service is mijn grootste
drijfveer achter SDE.
“De diensten van SDE zijn
betaalbaar voor iedereen. Dat
vind ik belangrijk”, zegt Gerrit
Wulff. “Wanneer binnenkort
de regels rondom het corona
virus worden verruimd kunnen we met z’n allen weer
gezellig en lekker genieten op

een terrasje in Enschede of
elders. Taxi SDE brengt je er
graag naar toe. In juni en juli
kun je daarom gebruik maken
van een speciale actie. We
brengen of halen je voor
€ 7,50 per persoon, tot en met
vier personen. Ook van en

naar Glanerbrug, Lonneker of
Boekelo. Tevens kun je ook
gebruik maken van contactloos pinnen”.
Waar rijdt taxi SDE?
Overal en nergens, waar je
maar heen wilt.
Groepsvervoer, discovervoer,
luchthavenvervoer, VIP-vervoer, schoolvervoer.
Reserveren?
Telefoon: 0617171916
Email: service@taxi-sde.nl

Ilse Berning is kunstenaar met gevoel en passie voor de natuur

WIJ ZIJN ER
VOOR DE
UITWAAIERS
Acties geldig t/m 31 mei 2020

Acties geldig t/m 30 april 2020

44,95

Urban helm
Perfecte combinatie van
bescherming, pasvorm en
ventilatie. Maten: S/M en L/XL.

29,95
PER STUK

LOSSER - Vanaf zaterdag 30 mei, Pinksterzaterdag, opent
kunstenares Ilse Berning weer de deuren van pop-up Galerie
de Kruik. Nu aan de Brinkstraat 1a in Losser.
“Een geweldige plek, waar
mijn schilderijen mooi tot hun
recht komen”, meent Ilse. “Het
schilderen is een uit de hand
gelopen hobby, maar zo leuk
om te doen, waarbij het contact met de bezoekers ook een
belangrijke rol spelen. Mijn
schilderijen onderscheiden
zich door een breed kleurenpallet van natuurlijke kleuren
en materialen. Ik schilder
vooral in acryl, soms olieverf.
Prachtige felle kleuren en
warme kleurcombinaties zijn
voor mij een bron van inspira-

tie. En dat is weer terug te vinden in mijn schilderijen. Maar
ook het gebruik van alleen
zwart/wit combinaties geven
soms heel verrassende resultaten. Door mijn brede interesses, schilder ik zeer uiteenlopende onderwerpen. Schilderen is voor mij passie en
geeft energie!.”
Het werk van Ilse is ook te
vinden op haar Facebook
pagina 'Galerie de Kruik'

GESCHIKT VOOR 2 E-BIKES!

739,-

549,-

Breekbrood
vierkant ,25
2

Appelmeisjes

EasyFold XT 933
Volledig opvouwbare fietsendrager. Het grote
laadvermogen van 60 kg maakt deze compacte
drager uitermate geschikt voor e-bikes. Voorzien
van kantelfunctie. Uitgerust met 13 pins aansluiting.

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

wij houden van fietsen
Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

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

Woensdags gesloten
GEVESTIGD
SEDERT 1959

Ook voor uw
administraties

9,95

1,50

1,25

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)

Schuimbrokken

"Vriendelijkheid, Kwaliteit,
Versheid en Puur"

Aardbeienslof
De verse aardbeien zijn de
sterren op deze slof

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

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

www.oonk.nl

RIJSCHOOL
FREDERIKS

De nét iets andere rijschool
Informatie: www.rijschoolfrederiks.nl

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
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Hoe houdt het coronavirus u in de greep?
Het coronavirus houdt ons al enkele maanden stevig in zijn greep. Wat de maanden 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 maanden veranderd in uw leven?
Bert Zoetman

het wel of niet versoepelen van de maatregelen. Denk aan de
horeca, sportscholen en reisbureaus. Dit gaat hopelijk heel snel
veranderen anders gaat het echt fout. Er is een lichte verschuiving naar de positieve kant en daar kijkt iedereen naar uit.

Leeftijd: 73 jaar
Woont in Enschede
Voorzitter van Glanerbrug
voor Ondernemers (GO)
Ervaring met maatregelen?
We gaan gelukkig naar een verbeterde situatie, maar er is nog
een lange weg te gaan. Daar is
discipline voor nodig en dat
laat nog wel eens te wensen
over. In de supermarkt is het bijvoorbeeld soms net kermis! Met
de boodschappenkarretjes al of niet ontsmet als botsautootjes.
De winkels in Glanerbrug hebben over het algemeen goede
maatregelen getroffen en goed aangegeven hoe de looproute is.
Scherm bij de toonbank als bescherming voor zowel de klant, de
ondernemer als zijn personeel. Ook wordt er aangegeven hoeveel mensen er tegelijk in de winkel aanwezig mogen zijn.
Extra aandacht!
Op Facebook is door de Glanerbrugse ondernemers ook extra
aandacht besteed aan de situatie. Bijvoorbeeld dat ze open zijn
in deze moeilijke tijd en dat de mensen in een veilige omgeving
kunnen winkelen. Dit heb ik zelf ook ervaren als klant in de winkels. Mijn werkzaamheden thuis bestaan uit onder andere uit
boodschappen doen, want mijn echtgenoot is allesbehalve
gerust om naar de winkels te gaan.
Thuis
Door deze dagen meer thuis te zijn heeft de tuin er een extra
beurt gekregen en andere huishoudelijke karweitjes nu afgemaakt. Ik zelf heb geen of weinig moeite met de situatie, maar
het is vanzelfsprekend om alert te zijn.
Ook is er nu een situatie ontstaan om vergaderingen niet te volgen in gezelschap, maar alles per mail, app of telefoon te doen.
Daardoor worden er nogal wat afspraken verschoven.
Toekomst
Op kort termijn zijn nog veel ondernemers van afhankelijk van

Bert werkt samen met dochter Maureen Westendorp. Zij is ook
uitvaartleidster.

Bert van der Heide
Leeftijd: 61 jaar
Woont in Glanerbrug
Beroep: uitvaartleider
Een uitvaart in corona tijd
Na ruim dertig jaar uitvaarten te hebben geregeld zijn we nu in
een periode gekomen dat we met veel opgelegde regels te maken
hebben. Hierdoor verloopt een afscheid op dit moment anders
dan we gewend zijn. Gebruikelijk geef je als uitvaartverzorger
nabestaanden een hand kijkt ze in de ogen. Hiermee kunnen we
laten voelen dat we met hen meeleven.
Afscheid zo persoonlijk mogelijk
Het schudden van handen, een arm om de schouder of een
bemoedigende knuffel is op dit moment niet toegestaan en ook
niet verstandig. Hierdoor ziet het afscheid er vaak anders uit dan
nabestaanden van tevoren voor ogen hadden. Deze manier van
afscheid nemen gaat tegen al onze principes in.
Wij denken met de nabestaanden mee om het afscheid zo persoonlijk mogelijk te maken en meestal vinden we hiervoor een

mooie, passende en gedenkwaardige manier.
Aantal personen
Het aantal personen die bij een plechtigheid mogen zijn is op dit
moment maximaal 30, inclusief de uitvaartverzorger. Dat betekent soms dat een gedeelte van de familie niet aanwezig kan
zijn. Hierdoor moet je als nabestaanden soms afschuwelijke
keuzes maken. Juist mensen die je op dat moment zo nodig hebt
kunnen er niet bij zijn. Ook hierin proberen wij zoveel mogelijk
mee te denken. Een optie zou kunnen zijn dat de nabestaanden
familie en vrienden uitnodigen om de afscheidsdienst via een
livestream bij te wonen. Ook zou er een video-opname gemaakt
kunnen worden die naderhand door belangstellenden bekeken
kan worden.
Besmettelijk?
Regelmatig krijgen wij de vraag of een overledene nog besmettelijk is. Uit onderzoek is gebleken dat de besmetting van het
corona virus na overlijden van een patiënt kort is. De besmetting
van het virus gebeurt door hoesten en niezen. De overledene
ademt niet meer dus vormt hierin geen risico meer na het overlijden. Tijdens de verzorging beweegt het lichaam. Hierdoor kan
risico op besmetting ontstaan. Daarom dragen wij persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Betrokken als uitvaartverzorger
Ondanks deze omstandigheden, laten wij nabestaanden voelen
dat wij als uitvaartverzorger betrokken zijn door zo veel mogelijk
te luisteren en mee te denken in mogelijkheden. Wij laten voelen
dat we met onze hulp en steun om hen heen staan. Vaak krijgen
wij na afloop van een uitvaart van nabestaanden terug dat zij,
ondanks alle maatregelen, toch op een goede manier kunnen
terugkijken op een waardevol afscheid.
Hopelijk wordt er snel een vaccin tegen het coronavirus gevonden. Dit zou de gehele uitvaartwereld en de rest van de wereld
ten goede komen.

Bert van der Heide uitvaartzorg
info@Bertvanderheide.nl
Mobiel 06 - 81 02 60 62

Gronausestraat: van kronkelige zandweg tot winkelboulevard
GLANERBRUG – De Gronausestraat in Glanerbrug wordt
tussen de Nieuw Frieslandstraat en de grensovergang een
straat waar de fietsers voorrang krijgen. Als het aan het
Fietsveiligteam ligt zal de auto zal op dit deel van de ‘stroat’ te
gast zijn. Veiligheid voor fietser en winkelende voetganger
voor alles! De herinrichting van de Gronausestraat is het
eerste concrete resultaat van het Enschede Akkoord. De
plannen zijn op video te zien op www.enschede.nl/
gronausestraat. En afgelopen dinsdag konden de
Glanerbruggers online meepraten over de plannen.
Dat de Gronausestraat op
nieuw zal worden ingericht is
voor de redactie van de Grensstreek reden geweest in de

De Rijksweg 100 jaar geleden

fotoarchieven van de Historische Kring Glanerbrug en de
Grensstreek te duiken. Op zoek
naar mooie oude ‘plaatjes’ van

de Rijksweg, later Gronausestraat. De ‘stroat’ heeft in de
geschiedenis altijd een belangrijke rol gespeeld. Ook dat verhaal laten we nog maar eens
een keer de revue passeren.
Napoleonweg van 1828
bracht ontsluiting
Glanerveld naderbij
Oorspronkelijke
bewoners
van Glanerbrug hebben het
over de ‘stroat’ als zij de Gronausestraat bedoelen. Lang
was de in 1828 afgebouwde

eikenlaan van Enschede naar
de grens met het toenmalige
koninkrijk Pruisen de enige
geplaveide weg in het dorp.
Napoleon had de weg laten
ontwerpen. De elf meter brede
route met twee zijstroken, nog
steeds duidelijk herkenbaar
tussen Enschede en Glanerbrug, zou deel uitmaken van
een Europees netwerk van
lijnrechte wegen voor snelle
troepenverplaatsingen.
Bij de uitvoering van het plan
was de Franse keizer al op

De Rijksweg in de jaren 50 van de vorige eeuw

St. Helena gestorven. Militaire
motieven waren er niet meer.
De opkomende textielindustrie had dringend behoefte
aan goede verbindingen en
zocht
aansluiting
bij
bestaande wegen. De aanleg
van de straat, die bovendien
de ontsluiting van het ongerepte Glanerveld naderbij
bracht, was dus van belang.
Daarvoor maakte de Gronausestraat, toen nog Rijksweg,
als kronkelige zandweg deel
uit van de handelsroute tussen Deventer en Münster.
Eerste winkels
Aan het eind van de negentiende en aan het begin van de
vorige eeuw ontstonden aan
de grens en langs de Rijksweg
de eerste winkels. Na het overlijden van Charles de Maere,
eigenaar van een groot stuk
weide- en heidegrond bij Glanerbrug, in 1885, ging het
bezit naar diens dochter Caroline. Zij wilde het wel verkopen als de opbrengst tenmin-

ste 1000 Hollandse guldens
zou opleveren. De openbare
verkoop leverde f 3750,- op.
Via de Duitse herbergier
Schmeïng werd de Glanerbrugger
bakker-winkelier
Anthonie Visschedijk eigenaar. Een deel van de grond
verkocht hij weer door.
Nieuwe eigenaren langs de
Gronausestraat
werden,
behalve Anthonie Visschedijk,
kolenboer Jan Nijhuis (tegenwoordig slijterij) en caféhouder Piet de Bruin (nu Elektro
World Kortman) vermeld. In
de periode 1900 - 1906 vestigden Wagenvoort (kruidenier
en bakker), Wessels, Tegeler
(kruidenier en slagerij), Brouwer (slagerij), Van der Vegt
(meubelmaker) en Heersche
(kruidenier annex café) zich in
het grensdorp. De basis voor
een bloeiende middenstand
aan de Rijksweg en later de
Gronausestraat was gelegd. En
sinds de laatste grote herinrichting in 2009 en 2010 zelfs
‘winkelboulevard’ te noemen!
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NIEUW
NIEUW NIEUW
IN GLANERBRUG
........
GOEDKOOPSTE
TAXI
........
Ter kennismaking met TAXI SDE hebben
wij een speciale actie voor Glanerbrug
en Enschede.
De maanden juni en juli gaan we gezellig
met elkaar op stap, voor maar € 7,50 in
heel Enschede.
TAXI SDE heeft een pinautomaat aan
boord.
Vanzelfsprekend rijden wij u goedkoop
overal naar toe, waar u maar wilt.
Ook rijden wij met zeer aantrekkelijk
tarieven naar de LUCHTHAVENS,
DISCO’S EN VIPS
Services! U belt .....Wij rijden.
Tot ziens,
We zien elkaar bij TAXI SDE

* Daarnaast
hebben we ook
KOERIER SDE
voor al uw
verzendingen
in Europa.
We rijden met
nieuwe bestel
auto’s t/m
3500 kg.

Voor alle schoen en leer repara�es,
(auto)sleutels, ba�erijen, onderhoudsar�kelen
en slijpservice messen,
scharen en tuingereedschap
Gronausestraat 1263 7534AJ Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com

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

En valt je iets op? Krabbe projectstoffering en Krabbe interieurs gaan

* Ook voor opslag
en distributie
bent u welkom bij
KOERIER SDE.

verder onder één naam. Een vertrouwde
naam voor particulieren en bedrijven.
Wij zijn Krabbe Stoffering. Aangenaam.

* Reservering
06.17.17.19.16
Email:
service@taxi-sde.nl

G R EN SS TR EE
GLANERB

RUG

G R EN SS TR EE

K

GLANERB

GE LO OF EN GE
ZO ND HE ID

RUG

K

GE LO OF E

pagina 

Hervormde Geme

ente

Glanerbrug (PKN
Huisartsen
Gronausestraa
)
t 1200
Huisartsendien
31 januari 10.00
st Twente-Oo
uur Ds. M. C.
st (HDT-Oos
post
v.d. Meer
Huisartsendien
7 februari 10.00
Verke
Ensc
erssp
hedereekuur
t), huisartsen
st Twente-Oo
uur Ds. M. Vlasb
st (HDT-Oos
Uitsl
post Enschede
lom
Elke
uiten
eerst
d voor
t), huisartsen
e dond
spoe
erdag
deise
nde
van
tooru
Uitsluitend voor
huisa
Rooms Katholiek
de
dÈ DE
19.00
maan
renuur
kra
rtsen
KRA
kunn
d hulp
nt NT
wordtbuite
in en
van
het patië
VAN
spoedeisende
e Kerk
van n17.30
Stadsnten
en EN
voo
kankanto
VOO
uit
r gla
–
men
or
tooru
R GLA
Kerk
huisa
Glan
Room
(Hen
bij
met
nerNER
straat 14
ren kunnen
recep
erbruestra
rtsenhulp buite
gelos
s Katholieke Kerk
detie)
bruBRU
Huis
g conta
g G
het
artse
at 51,
patiënten uit
ct meld
verke
ndien
opneen
n kan- Kerk
erssp
st.reekuur geho
- 30 janua
HDT
men met de
Glanerbrug
king
-Oostot
straat 14
t, Huis
ri 19.00 uur
Huisartsendien
alle artse
uden met betre
contact opne
verke
npos
erspr
t Ensc
Eucharistievier
oblem
st.
- 30 janua
k(naas
HDT-Oost, Huis
hede
Afspr
en , op
t de
Haak
aak
hoofd
ri 19.00 uur
ing, Pastor Mun
desberg
make
ingan
open
artsenpost Ensc
erstra
n voor
bareatweg.
g van
hethet
sterhuis, m.m
55 5 febru
Eucharistievier
verke
Telef
(naasjaar
Medi
hede, Haaksberg
Het
erssp
oon:
schreeku
t de hoofd
eerstv
ari 10.00 uur
.v. het gemengd
088olgen
Specur
ing, Pastor Mun
gang
– 555
trum
ingan
is niet
de11
erstraat 55
31 -g nr.
Twen
spree
88.kuur is op
nodig
van het
koor
te)..
Eucharistievier
sterhuis, m.m
- AlsUu kunt
13 -Medi
Telefoon: 088
5 februari
woe
patiëook
donderdag 4
sch
nsd
.v. het gemengd
nt bent
ing in het Paroc
Spec
– 555 11 88.
ag
schrivan
10.00 uur Euch
trum
februari 2010.
23 Twen
ftelijk
een
junI te).
huis, m.m.v.
reage
hiekoor
huisa
2010
conta
Als u patiënt
ren
7 februari
rtsen
aristieviering
ineen
ct teur
Enscbrief
opnevan
dameskoor
hedesture
mendemet
bent van een
10.30 uur Euch
in het Parochie- direc
, dannkunt
diens
detVDH
t.a.v. ude
Bewoners zeer
huis,
Stede
huisa
E
sen
aristi
conta
(0900
m.m
7
lijke
rts
postb
febru
van
in
evier
ct
.v.
-4313
Ontw
Enschede, dan
de 173,
opnemen met
tevreden
dameskoor
ari 10.30 uur
us
ing, Pastor Mun
Veldp
333).ing
ikkel
7500
oortAD
Deen
huisa
hebb
de VDHE (0900
kunt u
Behe
over woningen
Ensc
sterhuis, m.m
rt-er,
Eucharistievier
enhede
een .eigen waar
voor
sen van de Veldp
Daar
overd
-4313
naas
.v.
ag.
ing,
het
t
333).
is er de moge
neemregeling
dameskoor
Pastor Munoort hebben
De huisartGerrit de Veerstraat
sterhuis, m.m
lijkheid om via
een eigen waar
voor overdag.
Ariëns Zorgpalet
schede.nl) te
.v. het dameskoo
internet (www
neemregeling
reageren. Zo
Buitenspeeldag
r Apot
.en- Redempto
mogelijk word
Ariëns Zorgpalet
binn
heek
en twee maan
ristenpark 1
en kleine zaken
den afgehande
buurtvereniging
De Centrum
30 januari
Redemptoriste
ld.
Bultsbeek Apotheek
Apot
17.30 uur Euch
npark 1
F1 Ons Clubje
nacht- en week heek, Beltstraat 43, verzo
aristieviering
De Centrum
en 6 februari
30 januari
rgt de avon
Apot
17.30 uur Euch
enddiensten
d-,
voor Enschede
4314664.
nacht- en week heek, Beltstraatkamp
aristieviering
en 6 februari
ioen!
43,
verzo
. Telefoon: 053rgt de avon
enddiensten
d-,
voor Enschede
Mensen uit Losse
4314664.
Ariëns Sacrament
. Telefoon: 053Openbare verga
r moeten buite
skapel
apotheken in
Mensen uit Losse
9 februari
n de openingst
Ariëns Sacrament
Dorpsraad Glan dering
09.30 uur Euch
Losser voor
ijden van de
r moeten buite
skapel
spoedrecepten
erbrug
Zuid Berghuizen
aristieviering
apotheken in
9 februari
n de openingst
uitgesteld
naar apotheek
09.30 uur Euch
Losser voor
, Burg. Walle
ijden van de
spoedrecepten
rstraat 125 in
foon: 0541-5207
Zuid Berghuizen
aristieviering
Oldenzaal. Telenaar apotheek
05.
, Burg. Walle
GlanerbruG
hebb
rstraa
foon:
en.
’
t
Kort
0541-5207 nada
125 in Olde
- De Dorpsraad Glanerbrug
Tele
in juni 1963 05. t Hannie Hannie is van nzaal. TeleTandarts
bericht had
heeft beslomeni
ng dat ze
ge- het ook
ten om de
had
Voor spoedgev
dat ze was gesla
Tand
Stadsdeel Oost
zo lang heeft
arts
openbare verga
allen
agd
volge
kreeg
buiten de spree
dering van dond
ze spoe
houden omda
al haar
de tandartsen
Voor
A - Ingediende
kuren kunt u
eerste
erdag 24 juni
t ze altijd het Stadsdeel Oost
dgev
dienst. Telefoon:
allen telefo
Bouwaanvragen
bellen met
buiteontje
geen doorgang
n de .spree
geluk
Website: www
drie
0900-1282632.
de uit
- Keppelerdijk
A - Ingediende
heeft
tanda
schol
kuren
en koos
te laten vinrtsen
.zoekuwzorg.nl
diens
met
300 (20100129
ze oon:
u belle
Bouwaanvragen
voor colleg kuntgehad
t. Telef
n fijne
den. Gezien het
Wolk
): het bouwen
Webs
a’s632.
huis;
te werken. met - Keppelerdijk 300
ite:ewiet
je.zoek
belang van de
www
op boswinkel 0900-1282
van een woon
en de
(20100129):
onderwerpen
waar ze ruim uwzorg.nl
steun van de
Op deze webs
- Wollegrasstraat
het bouwen
en actiepunten
achterban na- huis;
10 jaar heeft
ite vindt u alle
van een woon
22 (20100113
op de agend
tuurlijk, laat
in Glanerbru
-lijnszorgverlene
Opgewe
): het plaatsen
- Wollegrasstraat
kapel op een
dezerkt.
naite
a en mede gelet
devindt
webs
ze
g
geboo
werk
nadru
woon
rs
van een dakzame eerste
kkelijk
op een overz
22 (20100113
huis;
urte
op de grote aanta
allevan
haar
weten
in Glan
vindt informatie
lijnsz
ichtelijke wijze
- Helioslaan
eerste
): het plaatsen
. Maar
Gla
kapel op een
erbru
orgve
zoon
65zame
l afzeggingen
g
rlene
is
erikja
werk
16
een
(2010
woon
bij
rs
op
van
mooi
n
op
elkaa
deze
wil0164
huis;
een
een overzichte
eerste e - Helio
wordt de verga
r.
site over uw
dak-welke
de ze
leefti
vindt
jd om
eigen
staa
Glan
fysio
infor
lijke
lijk stopp
te stopp
huisarts, u kunt U - Lisdoddelaan 15 (2010 ): het plaatsen van een carpo
erbru
slaan 16 (2010
dering verze
thera
matie
wijze
g - peute
en. r.
en. Maar
De prakt
bij elkaa
op deze
‘Hoet
n
0164
in
naar een ande
zien
rt;
0160
ijk
Glan
site
het
wel
):
U
van
het
): het vergroten
u conta
bloedthera
over uwikhuisa
erbru
welke fysio
- Lisdoddela
huis;
Edd
Fysiogthera
het werk
staanct
kroop waar
werkpie
re datum. bodemaak
uit Emil
zaam
rts, ueigen
an 15 (20100160 plaatsen van een carport;
van een woon
t mete het
Glan
zijnerbru
kuntlijk
niet erbru
nog
of hoe
Besse
vendien speel
in Glan
zien
maat
gaan kon. Ze peutenhet
steeds leuk
g beler,schap
- sioth
matie
): het vergroten
u conta
Ilonapelijk
huis;
Eddy
opReich
t het nederland
ct maakstond
Bijman,
vind,
één gezam
werkJos
kijk ik
man isenlijk
van een woon
t metna
zes we- ookg werkzaam
. Alle
zijn
s
Ekelh
sindse site.
het
infor
elftal ‘s avond
kenop
of- enB - Verle
1 januari uitge
- siotherape
alwee
matie
wel uit naar of hoenu
de
(b
s zijn derde pouvoor de klas. maatschap
pelijk
ende
éénr gezam
breid met bekk
werk. Alle
ute Petra Zeph
mijn penBouwvergunnin
enlijke site. sioen.
lewedstrijd tegen
enfy-- Wederiklaa
at. Petra Zeph
gen
wel d
Dan kan ik infor- B - Verleende
de (bekken)fy
Kameroen.
at is een
n 37 (20094242
meer tijd
Bouwvergunnin
siotherapeute
Glanerbrug
gaan besteden
): het vergroten
met ruime werk geregistreer- (verleend 15-01
gen
thera
wel de fysio
aan tuinieren - Wederiklaan 37 (2009
van een garag
therapie en
ervaring in zo-2010);
4242): het vergr
Tot 1981 bleef
en schilderen.
e het zie
bekkenfysiothe
- Argusvlinder
therapiepraktijk
oten van een
en natuurlijk (verleend 15-01-2010
ze op verrapie in de
Prijsvraag krijgt
3 (20094228
en het speci
);
garag
Juf Hannie leest
schillende kleut
fysio
lekker op vakan
):
e
het
vervolg
(verleend 20-01
De bek
ale bekkenbo
het ziekenhui
bouwen van
voor aan haar
erscholen in
tie met echt- - Argusvlinder 3 (2009
demcentrum
s te Almelo.
-2010);
een carport
GlanerbruG
laatste groep
4228): het bouw
enschede werke
genoot Hans.
Kerke
in- Waterkers
lage ru
(verleend 20-01
De lijk
bekkCent
- Meer dan 50
’
en van een
enfys
laan 8 (20094118
n. In 1981
rum
iothe
Derapeu
-2010);
Rankt richt
carportSchip
inzendingen
GlanerbruG
sollic
(PKNzich
): het plaatsen
Kerke
- Waterkerslaan
(verleend 21-01
niet all
) op het gehe
lageholts
zijn er binnen
lijkiteerd
rug traat
ze De
Centerum
en bekk
- als kind
(foto Anton Gras)
metRank
van een dakk
41 en, buik
succe
-2010);
8 (20094118):
gele gebied van
s )
komen op de
apel Het be
heeft Hann
ook, maar dat
op holts
en bekkenbo
(PKN
een vacat
31 niet
Schip
het plaatsen
janua
(verleend 21-01
prijsvraag die
allee
ri 10.00
ie Schurink
ging niet door.
dem. Het gaat
traature
n omuur
van een dakk
41 op de Zonvrouw
-2010);
de
Ds. en,
M. maar
Grensstreek
daarb
nooit op de
Mijn ouders
geworden. Ik
neblo
apel7 febru
Schepers
bekken
ook v.d.
Het ari
aan uur
had uitgeschre
om Pol
bekk
ri 10.00
vonden de afkleuterschool
10.00
heb vanaf dat 31 januaem
de Jacob
mannen en kinde ijB2 - Verleende vergunnin
en, de
uurgewr
rogDs.
Ds.
Jacqu
ven. De lezers
M.
ichts
gezeten. Voor
stand
mom
gevee
gen
Sche
ren.(ART. 3.6
es Held
band
7 febru nstraat. ‘Hoew
en ontheffin
ent altijd gezeg
B2 - Verleende
van de Schu
pers v.d. Pol
in het be
bekkenorganen
en,erde bekkenbo
werd gevraagd
Hannie een
gen
kkinkweg juffro
d dat ik veel ari 10.00
uur Ds.elJacqu
vergunningen
ik met
beïnvloeden
dem en de- Jaarg Wro)
in plaats van
extra drijfv
naar Dolphia
es Helder
plezier in ensch
uw wilde word
en ontheffin
(ART. 3.6 Wro)
en omge
elkaar wede
in het bekken
gem. enschede
etijdenweg blok
eer om later
te groot om
gen
rzijds. Een klach
en.’
ede heb
leidt zo snel
E, kavel 7 (2009
een ‘nieuw’
kleuterleidster
iedere dag te
na de lager
gewerkt was
tot een klach
t een kantoor
- Jaargetijdenweg
het bekk
en omgekeerd
onderschrift
3182): het bouw
e school en
ik bijzonder
fietse
t in de bekkenbo
te worden.
met bedrijfsrui
. De bekkenbo
blok E, kavel
te
de mijn nopje
in
en van nen
bedenken onde
Op vrijdag
‘s winters onver n. Vooral ulo was haar
dem
Op vrijdag
mte (verleend
7 (20093182)
dem is een spier
een kantoor
het bekken,
s met m’n nieuw
en s
2 juli neem
r Glanerkeuze voor de
2 juli neme
antwoorde15-01-2010);
: het bouwen
met bedrijfsrui
die de buiko
laag onder in
t lijk. Geluk
n
e
bruG. De
ze na 47 jaar
kweekschool
baan. De Glane
van nen en
kinderen, oude
rganen draag
mte (verleend
D - Verleende
stabiliteit
vierkoppige
kig kwam ik
afscheid van
voor kleuterrbruggers ligt, zorgt voor
sluiten van
rs en leer15-01-2010);
sloop
op
jury
vergu
de
de
die bestaat uit
het ope-- Rede
haar geliefde
Woolderikshoek
leidsters dan
nning
gen me na aan
bekkenuitgang
krachten afsch
Destabi
met de bu
Grens
mptoristenpark
CDaliteit
ook logisch. ‘na
streek
vak.
school
het hart. Ze
eid van juf D - Verleende sloopvergu
en bijdraagt
vanis het
een bekk
uitgaven.
in de oplei
teraadslid Patric gemeen90 t/m 97/ 131
e van
aan de Het slope
de eerste klas
nning
Hannie. ‘s
Deze
sticht
vaak
Demet
Dezijn
- Redemptoristen
tie in het d
volgen
ding aan de
spier
ing De
Grens
recht
dede
en Grens
bij juffrouw Te
t/m 142 (2010
streek
k Welman,
buikdoor
n van zorgw
Grens
werkstreek
is een
kleuter- leerk
zee.e van
enstreek
en nauw
park 90 t/m
rugsp
. samen
als stichteen feeste Morgens is er
uitgav
versch
oningen (verle
voorzitter Henk
0047): en
ierenijntenophebb
‘Ik was als kleut
boekhorst. Omd
kweek heb ik
racht
2010.
De
97/
Het
tie
woens
volgen
ing
bekk
131
U
in
sta
slopen van zorgw
lijke
end 13-1-2010
kuntdage
endag
De Grens
het
later wel appli
de Grensjestreek
en
t/m 142 (2010
at de afstand
van Oene
een
er stinkend
10belan
dichtversch
de copy
progr
februagrijke
streek
lijkse
bij de
totbewe
ri
. amma
);
en metgen
- oude Door
van de Glane
oningen (verle
0047): inleve
jaloers op mijn
naar huis te
catiecursussen
func-Bestemmin
aan de vestig
ijnt op woens
de en
zaterd
dere man
en bekk
bijag
ren tot
rbrugse onde
groot was, bleef
hetvoor
end 13-1-2010
gevolgd om in 2010. Urs.kunt
ing riOuvertuenpij
neefje bert.
vóórk
17.00
gspla
dezeomen
de dat
copyiktotalen57met
n. uur.
datumvan rugEen verstoord
rjaarde restradag 10 februa
);
nemers (GO)
Hij kwam ieder
ik tussen de
de midden- en
lid ren WIK ben
Tervisielegging nnen
Bestemmingspla
zaterdag voor
verlies van
e functie kan
at van
dere manieren
, dorpsraads
middag over.
de obs
tot 17.00 en
bovenbouw te inlevevan
e dag met
deze
ontwerp- beste
zich ook op
nnen
lid
uiten. Denk
Ik kunnen
bart Klatt en
leuke werkjes
mocht juf dan
het bestuur heb uur. 20 jaar in
brug Zuid. ‘s datumGlaner- Tervisieleg
an-Bestemmin
Deverlie
aandrang o
Grenssstreek
bijvoorbeeld
werken, maar
voorzitter Willie
en liedjes thuis
van urine
Middags is er,
helpen. Dat
gezeten heb
gsplan Glanerbru mmingsplan
ging ontwerpverschijnt
aan ongewild
mijn je natuu
en/o
tweew
. gaf me al
Meester van
f ontla
Hij wel naar de
voorkeur ging
ekelijk
bestemmingspla
ook aan de Ouve
g, herziening 1
20.00
sting
s in een
toilet moete
aand
rlik versch
een beetje een
0 rang
, eenoplage
de Historisch
veel bekenden
exempom
streek
toch steeds uit De Grens
kleuterschool
niet van
laren.teDruk
n
rturestraat, Bestemmingsplan Glan
te onderdruk
ijnt tweewekelijk
juf- naar het
plass
e
in s van 17.30
en
Kring Glanerbrug
verspr
en
erbru
en ik niet. Ik
gevoel. en dat
Glane
of
ken
eiding
g,
ontla
Voor
Verspr
rbrug
20.00
het
herziening 1
toilet
in een
: sten,
Wegenveel
jongste kind.
eiding
het adres Gron
stuitje
0
. Soms
dacht dat wil
moet
er Media
is in de loop
open,
waren het
is het
woens
van19.30 uur een
te .vaak naar
pijn
lastigeidingafschoplagetot
Druk
dagininde
On- om deexemplaren.
ik der jaren
ausestraat 1291
en verspr
er snel over
Glane
danks het feit
onde
hetmingsplan
rbrug,
Lonne
Voor het adres
eidsrecept
baarmoeder
rbuik
mens
het ker;
Ensch
alleen maar sterke
: Wegen
eens dat er geen
stuitj
, inede-O
- 1295 is het
en goed
op evrijdag
dat die ande Verspreiding
de bekk
Glanerbrug,
op woens
ost enenbodem,
of schaa
Gronausestraat
in Losser
ken-rbrug, leerli er Media. ie voor ouddag inteGlane
bestem- same
re Lonne
r leeftijden
mbee
pakkend onde
herziening 1
, Overdi
nen,ker;
n en
bijdel van dit
nkelverza
maar
mingsplan Glan
1291 - 1295
baarmoeder
en Glane
Enschngen
ook hun charm
ik heb het nooit
ontworpen.
rschrift bij zat.
nhange
kking
ede-O,ostoude
op vrijdag
. en van de
bestemmingsp
is het bestemof darmen.
en rs, (oud-)
erbrug, herzi
in Losser als
Door mides een probl
De juryleden
blaas
lan wordt het
Ook seksuele
ening 1 ontw
Alle
del van dit beste
bekkenfysiot
a’s. en andere
same
vereni
eem gezien. , Overdinkelcolleg
en Glane
Evaluatie
zijn unaniem
nhan
gingsn
mogelijk gema
problemen kunn ,dat een winkelpand aan
orpen. Door
genieuws
belangmet
mmingsplan
, mede
nietdeling
van mening
mid- J. bekk
de Gronauses
akt nen van
stellenden.
goed
ende achterzijde
en funct
dat een wink
Alle verenigingsn
wordt het moge
Smit enfysiothe
en aanko
dat in het onde
ioner
traat 1291-1295
ndigin
alle r
ende
elpand aan
mag worden
gen spieren.
ieuws, mededeling
herinrichting
lijk gemaakt
rapeu
rschrift de histo
t
helpt
aan
de
vergr
Demingsplan
Gronausestraat
Nieuw
bij het leren
en en aankondigin
de achterzijde
J. Smit
daarbij soms
nen Friesla
oot. Het ontw
rie, het dorps
van alle
ndstra
Glanerbrug,
herkennen en
relev
1291-1295 aan
mag worden
at 37
gen
erp-besteme
ante spieren
karakter en toeko
GlanerbruG
herzi
Gro
traivergr
ening
rend
7532
ming
Nieuw
nau
van
rond
daarb
oot.
e
ZBijGlane
1 met de daarb
de
sestraat
splan Glanerbru
stukken kan
Frieslandstraat
om het bekk
Het ontwerp-b
- Duitse hangmst van Glasoms
rbrug.
gebruik van
teven
37
en en maaktwww
ij beho- rugko activit
g, herziening
nerbrug verwo
estem- Email:
jongeren zorge
speciale appa
rende stukken
7532 ZB Glane
van jenne.
.ruimtelijkeplan s worden geraadpleegd
1 met de daarb
ord moet worde smit@
ppeling,
n de laatst
ratuur (EMG
rbrug.
iteit
hetnet
kan
op
van
.nlde bekkenbo
e
nen.nl/web-roo/
ij beho- rugko activ
den. Glanerbrug
-metingIMRO
maanden voor
GlanerbruG
www.ruimtelijk tevens worden geraadplee
Email: jenne.smit@
sen van spier
.0153.20090379
demspier, biolo
?plan
de nodige overppeli
gers worden
- eigenaidn=N
ng,
fu
gd
hetnet
eplan
remm
L.
op
-0002.
.nl
gische tenen.nl/web-roo/
dan ook uitge
en van een overa
last op sportpark
ren, ondernem
Acqui
IMRO.0153.2009
ondersteunend
sensitie
vanen
daagd alsno
?planidn=NL.
ers, dorpsHet bultserve
ctieve blaas,
spier
inform
funct
atieie,over
0379-0002.
g
een onderschr
naboot-De bron
etc.)
aan de Kerks
raadsleden,
adver
Zeteren
Voor
Acquisitie en inform
geeftinindie
Ook voor eenm
onde
Grens
ift in te zende
de Grens
traat in Glane
rsteu
bestanden zijn
paaltje
bewoners,
n nodig
nend
steek advies
s (alleen
e hulptegen
atie over adver
n.
rDe sluitingter
besch
brug. behalve
midd
leden van de
contan
overwww.ruim
elen.te betaling van
W.Ook
teren in de Grens
De bronbesta
Voor Grenspaaltje
wenselijk) kan
Meestvoor
mijn is verlen
er eenmalig
dat ze dagelijks
raadscomtelijkeplannen.e ikbaar via:
E 7,50):
nden zijn besch
steek
s (alleen tegen
h
gd
advies bent
tot donderdag
een enorme
missie Oost
nsche
contan
ikbaa
Kerkst
IMRO
W.
www
de.nl
inger
wens
te
Meest
u
betalin
raat
r
welko
.0153
troep
.ruim
1 juli.
via:
/NL.
oepe
elijk)
er
107kan hierb
en andere
g van E 7,50):
.20090379-0002
achterlaten
telijkeplannen.e
m. Indien nodig
n wor
ij ook de hulp
zijn enkele
belangstellende
.
nschede.nl/NL.
(en
7532
Kerkstraat 107
IMRO.0153.2009
rapie en kinde
inger
ASoepe
jonge boom
van de ande
Glanenrbrug
worden
worden, zoals
rf
0379-0002.
pjes
re discipline Gedu
afgebroken en
door de afdel
manuele thera
Telefoo
s
7532 AS Glane
Bekkenfysiothe
rapien:en
rende de voorn
053-4
ing Stadsbebelandde de
kinde
61336
pie, sportfysio
rbrug
rfysio
r
6 therapie.
oemde term
banken en tafel
heer Oost uitge
the-ze schriftelijk
Fax:
Gedurende de
Telefoon: 053-4
de fysiothera
ijn kan een ieder
Bekk
+31(0
enfys
van één van de
nodigd voor
)8471
Digitale
iothe
613366
of mondelin
37768
pie
voornoemde
rapie
naar
is
picknicktafels
keueen evaluatie
een
g
een zienswijze
termijn kan
erkende verbi
werpplan naar
Email:
ze schriftelijk
Fax: +31(0)8471
vergoed door
de fysio
stichti
in de vijver. Theo
van de Grothera
ng.grepie
een ieder naar
omtrent dit
jzondering binn
of mondelin
voren brengen.
37768
nsstre
uw
hoorenek@zig
wordgo.nl
noordman van
ont- Onze
nauserstraat.
keu- vergo
g een zienswijze
enSchriftelijk
werpplan naar
Email: stichting.gre
praktijk is g
De evaluatie
ed door uw zorgv t, mits u aanvullend verze
de Dorpsraad
e reacties kunn
omtrent dit
voren brengen.
nsstreek@ziggo.nl
toestellen
kerd bent,meen
Glanerbrug heeft
vindt plaats
erzekeraar.
ont- Klach
en worden
Schriftelijke
Redemptoriste
Onze
tenprak
teraad, Postb
op donderdag
over tijk
gericht aan
er geen enkebezorg
reacties kunn
np
is ing?
us 20, 7500 AA
gevestigd in
de ge- info@
le moeite mee
8 juli in café
en worden
Henk
Klachten over
meenteraad,
het Ariënshuis
Rede
Enschede.
vanmpto
nationaal aan
dat deze Duits
fysiotherap
Schijnriste
gericht aan
del npark 1,
bezorging?
Postbus 20, 7500
, ZorgPalet,
e Afgelopen
de ge- Bering
jongeren op het
het Heldersple
tel. 053-46188
U wordt verzo
AA Enschede
Henk van Schijn
info@
zaterdag trof
straat
in. aanvang:
fysio
onlangs opge25therapiegl
91
.
del
cht
Theo
in
uw
Noor
anerbrug.nl
brief te verm
knapte sportpark
19.00 uur.
op sportpark
5 jaar gara
dman
werp-bestemm
7532CP Ensch
U wordt verzo
Bering
een25van de pickn
straat
elden: ‘zienswijz
ntie
Het Bultserve
rondhangen.
ede
cht in uw brief
ingsplan Glan
icktafels aan
e ont‘Maar laten ze
in de vijver
erbrug, herzi
te vermelden
nummer 2009
Telefoon: 053-4
werp-bestemm
7532CP Ensch
hun troep zelf
616305
ede
: ‘zienswijze
ening 1, BWT
0379. Indien
ingsplan Glan
opruimen en
‘In juni 2009
na een bezoe
ontu
mon
aanz
Email:
erbru
num
Telefoo
delin
ien
maxim
mer
g,
n: 053-461630
kje aan de coffee
de boompjes
is de herinvan dit plan
herziening
20090379. Indie
edia@xs4all.nl
(foto Jenne Smit)
5
en shop naar
naar voren wens g uw zienswijze ten GLAn
1, BWT
- Email:
picknicktafel
richting van
ze om bij onraa
n u mondelin
u hiervoor een
aanzien van
het bultserve.
de Gronauset te brengen,
met rust laten.
ERBRUG – Op
g uw zienswijze
d .nl
dit plan naar
direct en zond
afspraak make
xs4all
ande- rechtmaximedia@
dan kunt Glan
Zo’n tafel kost
straat afgerond.
ren rechtstreek
ten GLAnERBR
voren wenst
n via het secre
cluster Ruim
streeks naar Duits
e dat dit direc
u hiervoor een
erbrug de eerst
s via het spoor
al gauw 1400
te brengen, dan
Samen met
telijke Ontw
tariaat van het
t al weer
afspraak make
land te word
euro.’ Volge
u hebben we
tussen Gronau
ikkeling van
kunt Glanerbru UG – Op donderdag 28 janua
kunnen ontvl
Kerkstraat 28
de, telefoon
n via het secre
t afgebroken
cluster Ruim
uitgebreid nans noordman
de gemeente
uchten.’
en enschede
g de eerste bingo
in Glan
ri houd
053 – 4815325.
en vernield
telijke Ontw
tariaat van het
en binnenkort
Ensche- om 20.00
komen de
gedacht over
het nieuw aange
ikkeling van
door deze jonge
in het Ouderence t de AnBO
Kerkstraat 28
de,
Gronausestraat
uur gaan d
jongeren zowe
hoe het resulwordt het laatst
de gemeente
legde pad tusin Glanerbru
1199
ren,’ meent telefoon 053 – 4815325.
ntrum aan de
tel. (053) 461 G lanerbruG
l sen het
Ensche- om 20.00
e
overdag als ‘s
welko
g.
deel
noor
De
53 53
m,
zaal
achte
dman
de koffie sta
redempto
is open om 19.00
r op het sport
. ‘Ik hoop dat
uur gaan
avonds op verpark ensch
uur,
de
schillende mani
en het bultserve. ristenpark opgeknapt.
Vervolg op pagin
welkom, de koffie de balletjes rollen. Ieder
edese
‘Dan heeft
eren naar het
een is van harte
a3
Maar ze hebstaat klaar.
Gla- een kijkje politie wat vaker
bultserve. ‘Som
ben ook staps
nerbrug met
komt nemen.
tenen in de Glahet redempto
mige komen
Maar
- we zullen
nerbeek geleg
ristenpark en
ook aan de politi
d. Die gebruiken
het bultserve
e in
een prachtig
park. Het is toch Gronau vragen vaker bij ons
te
komen surveillere
n.’
Hervormde Geme

ente

Huisartsen

Fysiotherapie
Glanerbrug
3
3

Juf Hannie nee

Glanerbrug (PKN
Gronausestraa
)
t 1200
31 januari 10.00
uur Ds. M. C.
v.d. Meer
7 februari 10.00
uur Ds. M. Vlasb
lom

7

mt na 47 jaar

afschuit:
eid
Ons team bestaat

Petra Zephat nie
bekkenfysiotherauwe
in Glanerbrug peut

• Frank Vastbinder
• Floor Mulder
• Ilona Bijman (Kinderfysiotherapeute)
• Jos Ekelhof
Afscheid juf
Hannie
Colofon
•
Marianne
Dijkstra, secretaresse
Colofon

Wilt u meer informatie over onze praktijk, bekijkt u dan
eens de website www.fysiotherapieglanerbrug.nl

Overlast Duitse

 0,-

hangjongeren

op Bultser ve

Locatie :
Tel. nr. :

Ariënshuis Spoorbaanstraat 6
053-4618891

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

ANBO-nieuw

GRENSSTREEK
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Vervolg van pagina 1:

Lekker fietsen langs loakstenen: Markestenenroutes
Het startpunt van vier van de
markestenenroutes is de Viermarkenlinde die in het Abraham Ledeboerpark staat (aan
de Van Heeksbleeklaan). Die
linde staat letterlijk op het
kruispunt van vier marken en
omdat dat zo’n centrale plaats
is, heeft de Loakstenencommissie hier een informatiepaneel geplaatst. Op dat paneel
zijn alle grenzen en grensstenen in en om Enschede aangegeven: de stenen op de
grens met Duitsland, de markestenen en de wigboldstenen
(die het gebied markeren waar
in de middeleeuwen het stads
recht gold).

De twee grensstenen aan de Aamsveenweg werden teruggevonden
op erve Vaneker. Ze deden daar dienst als fundament voor het
bakhuis. Daarvoor, vanaf 1792, deden ze dus meer dan 100 jaar
(foto Jenne Smit)
dienst als grensstenen. 

De fietsgids Markestenenroutes is verkrijgbaar bij boekhandel Broekhuis in Enschede
en Jan Haast Primera in Glanerbrug. En bij een aantal
andere boekhandels waar ook
het blad ’n Sliepsteen van de
SHSEL te koop is. De Grensstenenroute (fietsroute) en de
Wigboldroute (wandelroute)
zijn verkrijgbaar bij toeristische informatiepunten, open-

bare bibliotheken en wijkcentra. De routes zijn ook te
vinden op de website van de
SHSEL: www.shsel.nl/shsel/
wandel-en-fietsroutes/. Hier
zijn ook GPX-bestanden te vinden om te gebruiken op een
smartphone of GPS-apparaat.
De routes zijn ook opgenomen
in de wandel- en fietsapp van
Landschap Overijssel: www.
landschapoverijssel.nl/routes#!

Kiek eens (d)an:

Zoekplaatje leden WIK 1950
In onze rubriek Kiek eens (d) een foto van de
Glanerbrugse sportvereniging WIK die
beschikbaar werd gesteld door Dini Talman.
Willen Is Kunnen begon in 1936 als gymnastiekvereniging.

De club is dus al meer dan 80 jaar actief in
het sportleven. En niet alleen om te turnen,
maar ook kun je er recreatief volleyballen.
Op de foto staan alle leden van 1950. Een
mooi zoekplaatje dus!

De fietsgids en het informatiepaneel zijn tot stand gekomen
met financiële ondersteuning
van Initiatiefkracht Enschede
(Jij maakt de buurt), Landschap Overijssel (Trots op je
Landschap), Prins Bernhard
Cultuurfonds (Van Heek Boekelo Fonds) en Rabobank
Enschede-Haaksbergen
(Stimuleringsfonds).

SV Glanerbrug in Actie
GLANERBRUG – SV Glanerbrug, de jongste suppor
tersvereniging van FC Twente, zit niet stil en laat zich zien in
haar dorp en omstreken. Zo werd de actie ‘supporter voor de
zorg’ door de Glanerbruggers gewonnen. Ze brachten de
meeste shirts aan de man voor de actie waarin alle sup
portersverenigingen van FC Twente meededen. In totaal
werd er € 15.000 gedoneerd aan de personeelsvereniging van
het MST Enschede.
Beenhamactie
Ook hielp de vereniging mee
met de beenhamactie van FC
Twente. Samen met Xandro
Schenk en José Matos ging de
vereniging het dorp rond om
broodjes beenham langs de
deuren te brengen bij mensen
die de seizoenkaarten van FC
Twente hebben verlengd. De
actie was een groot succes
want er werden de eerste dag
al ruim 8000 kaarten verlengd.
Vorig jaar waren dat er 1600 op
de eerste dag. Na drie dagen
werd de 10.000ste kaart al verlengd. Glanerbrug ligt met een

verleningspercentage van 76%
ook aan kop. Het effect van
actief bezig zijn werpt zijn
vruchten af.
Momenteel wordt er nog met
een groep vrijwilligers gewerkt
aan het oude score bord. Deze
zal binnenkort weer te bewonderen zijn op sportpark Het
Diekman. Maar daarover later
meer.
Inmiddels heeft de vereniging
een nieuwe website. Deze is te
bekijken op: www.sv-glanerbrug.nl

De leden van SV Glanerbrug doen het goed bij de acties van en voor FC Twente. 

Made by http://tazmd1.blogspot.com

(foto’s SV Glanerbrug)

GRENSSTREEK

PAGINA 8

GLANERBRUG

MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE

Prodent

Inna

Tandpasta fresh mint 75ml

Durex

Suncare face & body spf 30 150ml,
aftersun face & body 150ml of
face spf 50+ 50ml

-90%

-63%
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Tandpasta pro-expert stages Mickey 75ml
Per stuk € 0,39

-89%

0
0
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Lucovitaal*

Mondkapjes

Rode gist rijst thee 20 zakjes
10mg monacolin K
Per doosje € 0,59
Werkzame stof:
10mg monacolin K

-84%

Draagt bij voor een verantwoord
cholesterolgehalte.
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Davitamon
Omega-3 visolie citroen
60 kauwcapsules
12+

9
9
,
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€
Côte d'Or

Melkchocolade 150gr

KitKat

Bruno Banani

Chunky melkchocolade 3-pack

Magic woman edt 30ml

-70%
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€ 22,6
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Klene
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€ 2,69

Bubbel Frisss
Appel perzik 1,5L
Per stuk € 0,59

-70%
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€ 3,30

-70%
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Americano 12st of
latte macchiato 6st

-59%

-72%

0
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€ 2,25

Dolce gusto

D'rop uit zout & dropfruit 450gr

-75%

€ 8,99

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

rlaagd!!

Nu in prijs ve

Oral-B

Play gel real feel 50ml
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€ 3,49

elders

€ 4,76

Aardappelchips
105gr

Ansjovis

In zonnebloemolie 45gr
Per stuk € 0,29

Per stuk € 0,29

-88%
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€ 5,16

Almelo (3x)Delden
(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
25 mei t/m 8 juni 2020.

DIE GRENZE Borculo
www.diegrenze.nl

