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Nieuw in Enschede:
Taxi SDE

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

SV Glanerbrug
in actie

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 kabi-
net de eerste versoepeling 
aan. Vanaf 29 april mocht de 
jongste jeugd tot 12 jaar zon-
der afstand sporten en de 
oudere jeugd tot 18 jaar met 
anderhalve meter afstand bui-
ten sporten. Maar wat doe je 
dan met de leden die normaal 
gesproken in de zaal of sport-
hal 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 omnisportvereni-
ging 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 trai-
ningen.

Voor wie?
In eerste instantie voor onze 
jeugdleden tot en met 12 jaar 
zijn de trainingen weer opge-
start. 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? 

De zaalsporten konden door 
de wet- en regelgeving geen 
gebruik maken van hun regu-
liere trainingsaccommodatie. 
We hebben daarom meteen 
gekeken naar de mogelijkhe-
den 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 het-
zelfde 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 kleed-
kamers blijven dicht. Verder 

hebben we met afzetlint ver-
schillende looproutes en 
ingangen op de accommoda-
ties gecreëerd. Dit om ervoor 
te zorgen dat groepen kinde-
ren niet samenklonteren op 
één punt. Verder is er plan-
ningstechnisch behoorlijk 
wat werk gestoken in de trai-
ningsschema’s. Alles met één 

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 trainingsda-
gen in goede banen te leiden. 
Na bijsturen in het begin, is 
het nu vooral een kwestie van 
observeren. Ook de basis-
scholen verlenen hun mede-
werking door één van de 
ingangen beschikbaar te stel-
len voor oudere jeugdleden.

Op sportpark Het Zoutendijk is het tegenwoordig 
drukker dan normaal

Streetdance op het plein naast de kleedkamers (foto’s Jenne Smit)

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

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 Gla-
nerbrug 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

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 hak-
ken wij hout en steken wij turf. Marken zijn als het ware de voor-
lopers 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 verdwe-
nen. 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.
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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)
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GRENSSTREEK 
G L A N E R B R U G MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN 

Colofon
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.
 
Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen:
J. Smit, Nieuw Frieslandstraat 37, 7532 ZB Glanerbrug
E-mail: jenne.smit@gmail.com
 
Acquisitie en informatie over adverteren: 
W. Meester, Kerkstraat 107, 7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053 - 461 33 66
E-mail: stichting.grensstreek@ziggo.nl

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

De Grensstreek verschijnt in een oplage van 20.000 exemplaren. 
Druk: Rodi Media.
Verspreiding: Twente Huis aan Huis in Glanerbrug, Enschede-Oost, 
Lonneker, Losser, Overdinkel en Glane. 
Dagen verspreiding: woensdag of donderdag. 
 
Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de in deze krant 
gemaakte druk- en typefouten en het niet bezorgen van de krant. 

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. 
 
Naviva Kraamzorg 
Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. Telefoonnum-
mer: 088–77 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar.
 
Maartje Kraamzorg 
Lutterstraat 4, 7581 BV Losser. 
www.maartje.nl / 088-0005215. Altijd bereikbaar!

Samenwerkende Apotheken Enschede
Openingstijden:

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

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

De Centrum Apotheek
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. 
  

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. 
 

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

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

Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 053-4618891.
 
Podotherapie Podofit 
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 053-2030055 

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

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

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

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 ‘Protes-
tantse 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 ontwikke-
lingen binnen onze parochie. 

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

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 eucharistieviering is op 31 mei (Pinksteren): 
J. Kortstee. De kerkdienst begint om 9.00 uur.
Meer informatie op de website van de parochie: www.maria-
vlucht.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 Maria-
vlucht: ga naar www.youtube.com, daarna vult u in het zoekven-
ster van YouTube in: 'Maria Vlucht'. Desgewenst kunt u vervol-
gens klikken op 'abonneren'.

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 virtu-
eel 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 voor-
alsnog digitaal plaatsvinden. Deelnemers nemen online deel 
aan de vergaderingen en publiek kan de vergadering live en ach-
teraf volgen via de stream op  www.enschede.nl/bestuur.
 
De digitale vergadering van stadsdeelcommissie Oost wordt 
gehouden op dinsdag 2 juni. Aanvang 19.30 uur. 

Op de agenda:
–   Opening met vaststellen besluitenlijst

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Huisartsen
Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente 
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.

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

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk  ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
 Schoolstraat 17, Glanerbrug
 Esmarkelaan 170, Enschede

Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89  www.vredehof.nl

“Mensen weten
vaak niet wat er bij

een uitvaart
allemaal mogelijk is.

Wij regelen het
graag voor u.”

Herman Achterhuis
Uitvaartleider



GRENSSTREEK GRENSSTREEK
G L A N E R B R U G

PAGINA 3

–   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

GLANERBRUG – De bibliotheek aan de Gronausestraat in Gla-
nerbrug is weer open. Wel zijn de openingstijden beperkt: 
maandag 14.00 tot 17.30 uur, dinsdag 9.30 tot 12.30 uur en don-
derdag 9.30 tot 12.30 uur. Op de andere dagen is de bieb geslo-
ten. 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 ieder-
een 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 stel-
len 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.

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 omge-
ving. 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 proces-
sierupsen, 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 medica-
menten 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 tus-
sen plastic gordijnen en plexiglas platen door proberen je spul-
len 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 terras-
sen. 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 lang-
zaam 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
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 Schip-
holtstraat, 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 Esch-
markerveld 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 verdwij-
nen 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 (zwem-
bad), 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 inge-
zet 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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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

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

Wandtegels  afm. 20 x 25 cm 1e keus vanaf  €     9,95/m²
Wandtegels  afm. 25 x 33 cm grijs gevl.glans  €   14,95/m²
Vloertegels antraciet  60 x 60 cm door en door  €   34,95/m²
Vloertegels Rock   30 x 60 door en door  €   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:  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 

Aardbeienslof
De verse aardbeien zijn de 

sterren op deze slof

www.oonk.nlHengelo, Enschede

Van akker tot bakker naar u, de consument

"Vriendelijkheid, Kwaliteit, 
Versheid en Puur"

Schuimbrokken

Breekbroodvierkant Appelmeisjes2,25

1,25

1,50

9,95 Schuimbrokken
1,25

9,95

2,252,252 Appelmeisjes
1,50

Aardbeienslof
De verse aardbeien zijn de 

sterren op deze slof

"Vriendelijkheid, 
Versheid en 

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl

Gronausestraat 1126 · 7534 AR Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 07

www.damhuis.biketotaal.nl

wij houden van fietsen

Acties geldig t/m 30 april 2020

WIJ ZIJN ER
VOOR DE
UITWAAIERS

739,-

549,-
      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.

GESCHIKT VOOR 2 E-BIKES!

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

44,95

29,95
PER STUK

Acties geldig t/m 31 mei 2020

Bergingen en overkappingen

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

VOOR EEN COMPLETE 
TUINVORMGEVING

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 kun-
nen 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 contact-
loos pinnen”. 

Waar rijdt taxi SDE?
Overal en nergens, waar je 
maar heen wilt. 
Groepsvervoer, discovervoer, 
luchthavenvervoer,  VIP-ver-
voer, schoolvervoer.  

Reserveren? 
Telefoon:  0617171916
Email: service@taxi-sde.nl

Ilse Berning is kunstenaar met gevoel en passie voor de natuur
LOSSER - Vanaf zaterdag 30 mei, Pinkster zaterdag, 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 con-
tact met de bezoekers ook een 
belangrijke rol spelen. Mijn 
schilderijen onderscheiden 
zich door een breed kleuren-
pallet 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 vin-
den in mijn schilderijen. Maar 
ook het gebruik van alleen 
zwart/wit combinaties geven 
soms heel verrassende resul-
taten. Door mijn brede inte-
resses, schilder ik zeer uiteen-
lopende onderwerpen. Schil- 
deren  is  voor mij passie en   
geeft energie!.” 

Het werk van Ilse is ook te 
vinden op haar Facebook-
pagina 'Galerie de Kruik'
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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? 

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 Grens-
streek reden geweest in de 

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

de Rijksweg, later Gronau-
sestraat. De ‘stroat’ heeft in de 
geschiedenis altijd een belang-
rijke rol gespeeld. Ook dat ver-
haal 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 Gro-
nausestraat 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 Glaner-
brug, 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  

St. Helena gestorven. Militaire 
motieven waren er niet meer. 
De opkomende textielindus-
trie had dringend behoefte 
aan goede verbindingen en 
zocht aansluiting bij 
bestaande wegen. De aanleg 
van de straat, die bovendien 
de ontsluiting van het onge-
repte Glanerveld naderbij 
bracht, was dus van belang. 
Daarvoor maakte de Gronau-
sestraat, toen nog Rijksweg, 
als kronkelige zandweg deel 
uit van de handelsroute tus-
sen Deventer en Münster.

Eerste winkels
Aan het eind van de negen-
tiende en aan het begin van de 
vorige eeuw ontstonden aan 
de grens en langs de Rijksweg 
de eerste winkels. Na het over-
lijden van Charles de Maere, 
eigenaar van een groot stuk 
weide- en heidegrond bij Gla-
nerbrug, in 1885, ging het 
bezit naar diens dochter Caro-
line. Zij wilde het wel verko-
pen als de opbrengst tenmin-

ste 1000 Hollandse guldens 
zou opleveren. De openbare 
verkoop leverde f 3750,- op.
Via de Duitse herbergier 
Schmeïng werd de Glaner-
brugger bakker-winkelier 
Anthonie Visschedijk eige-
naar. Een deel van de grond 
verkocht hij weer door. 
Nieuwe eigenaren langs de 
Gronausestraat werden, 
behalve Anthonie Visschedijk,  
kolenboer Jan Nijhuis (tegen-
woordig slijterij) en caféhou-
der Piet de Bruin (nu Elektro 
World Kortman) vermeld. In 
de periode 1900 - 1906 vestig-
den Wagenvoort (kruidenier 
en bakker), Wessels, Tegeler 
(kruidenier en slagerij), Brou-
wer (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 herin-
richting in 2009 en 2010 zelfs 
‘winkelboulevard’ te noemen!De Rijksweg 100 jaar geleden De Rijksweg in de jaren 50 van de vorige eeuw

Bert Zoetman
Leeftijd: 73 jaar
Woont in Enschede
Voorzitter van Glanerbrug 
voor Ondernemers (GO)

Ervaring met maatregelen?
We gaan gelukkig naar een ver-
beterde 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 hoe-
veel 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 win-
kels. 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 afge-
maakt. 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 vol-
gen 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 

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 verschui-
ving naar de positieve kant en daar kijkt iedereen naar uit.

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 per-
soonlijk 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 bete-
kent 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 besmet-
telijk 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 over-
lijden. 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 gevon-
den. 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
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   Ons team bestaat uit:

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

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

Locatie :     Ariënshuis  Spoorbaanstraat 6
Tel. nr. :      053-4618891

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

Fysiotherapie Glanerbrug

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. 

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

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

NIEUW 
NIEUW NIEUW 

IN GLANERBRUG
........

GOEDKOOPSTE 
TAXI 
........

En valt je iets op? Krabbe project-

stoffering en Krabbe interieurs gaan 

verder onder één naam. Een vertrouwde 

naam voor particulieren en bedrijven.

Wij zijn Krabbe Stoffering. Aangenaam.

Een nieuwe uitstraling. Een nieuwe bus.

Heb jij onze vakmensen al zien rijden?

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

Voor alle schoen en leer repara� es, 
(auto)sleutels, ba� erijen, onderhoudsar� kelen

 en slijpservice messen, 
scharen en tuingereedschap
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

De Grensstreek verschijnt tweewekelijks in een oplage van 
20.000 exemplaren. Druk en verspreiding: Wegener Media. 
Verspreiding op woensdag in Glanerbrug, Enschede-Oost en 
Lonneker; op vrijdag in Losser, Overdinkel en Glane.

Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen
J. Smit
Nieuw Frieslandstraat 377532 ZB Glanerbrug.

Email: jenne.smit@hetnet.nl

Acquisitie en informatie over adverteren in de Grenssteek
Voor Grenspaaltjes (alleen tegen contante betaling van  7,50): 
W. Meester
Kerkstraat 107
7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053-4613366Fax: +31(0)847137768Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

Klachten over bezorging?Henk van Schijndel
Beringstraat 25
7532CP Enschede
Telefoon: 053-4616305Email: maximedia@xs4all.nl

Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-
post Enschede
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-
tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-
men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 
Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-
sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 
voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 
nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-
4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 
apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 
Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-
foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 
de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 
lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 
vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 
welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 
u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-
matie op één gezamenlijke site.

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be-
staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 
Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy-
siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer-
de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo-
wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysio-
therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 
het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij 
niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. 
Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de 
bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht 
in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem 
en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in 
het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het ope-
nen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de 
stabiliteit van het bekken. Deze spieren werken nauw samen 
met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke func-
tie in het dagelijkse bewegen en bij het vóórkomen van rug- 
en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op an-
dere manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan ongewild 
verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken 
aandrang om te plassen of ontlasten, veel te vaak naar het 
toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij 
het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, 
baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen 
samenhangen met niet goed functionerende spieren. De  
bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trai-
nen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt 
daarbij soms gebruik van speciale apparatuur (EMG-meting 
van de activiteit van de bekkenbodemspier, biologische te-
rugkoppeling, remmen van een overactieve blaas,  naboot-
sen van spierfunctie, etc.) Ze geeft indien nodig advies over 
ondersteunende hulpmiddelen.Ook voor eenmalig advies bent u welkom. Indien nodig (en 

wenselijk) kan hierbij ook de hulp van de andere disciplines 
ingeroepen worden, zoals manuele therapie, sportfysiothe-
rapie en kinderfysiotherapie.Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen 

de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, 
vergoed door uw zorgverzekeraar.Onze praktijk is gevestigd in het Ariënshuis, ZorgPalet,

Redemptoristenpark 1, tel. 053-4618891info@fysiotherapieglanerbrug.nl

ANBO-nieuws
GLAnERBRUG – Op donderdag 28 januari houdt de AnBO
Glanerbrug de eerste bingo in het Ouderencentrum aan de 
Kerkstraat 28 in Glanerbrug. De zaal is open om 19.00 uur, 
om 20.00 uur gaan de balletjes rollen. Iedereen is van harte 
welkom, de koffie staat klaar. 

Kerkelijk Centrum De Rank (PKN)Schipholtstraat 4131 januari 10.00 uur Ds. M. Schepers v.d. Pol7 februari 10.00 uur Ds. Jacques Helder

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer7 februari 10.00 uur Ds. M. Vlasblom
Rooms Katholieke KerkKerkstraat 14

30 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het gemengd koor
5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie-huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het dameskoorAriëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistievieringen 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel Oost
A - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon-
huis;

- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak-
kapel op een woonhuis;- Helioslaan 16 (20100164): het plaatsen van een carport;

- Lisdoddelaan 15 (20100160): het vergroten van een woon-
huis;

B - Verleende Bouwvergunningen- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 
(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

(verleend 20-01-2010);- Waterkerslaan 8 (20094118): het plaatsen van een dakkapel 
(verleend 21-01-2010);

B2 - Verleende vergunningen en ontheffingen
(ART. 3.6 Wro)
- Jaargetijdenweg blok E, kavel 7 (20093182): het bouwen van 

een kantoor met bedrijfsruimte (verleend 15-01-2010);D - Verleende sloopvergunning- Redemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 
Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan Bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1

Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-
del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 
dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 
de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-
rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0153.20090379-0002. 

De bronbestanden zijn beschikbaar via:www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.20090379-0002.

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-
ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-
werpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de ge-

meenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. 
U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ont-
werp-bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1, BWT 
nummer 20090379. Indien u mondeling uw zienswijze ten 
aanzien van dit plan naar voren wenst te brengen, dan kunt 
u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het 
cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ensche-
de, telefoon 053 – 4815325. 

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 
19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 
bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek-
king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 
Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.
U kunt ook schriftelijk reageren en een brief sturen t.a.v. de 
directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 
postbus 173, 7500 AD Enschede. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet (www.en-

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 
binnen twee maanden afgehandeld.

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

De Grensstreek verschijnt tweewekelijks in een oplage van 
20.000 exemplaren. Druk en verspreiding: Wegener Media. 
Verspreiding op woensdag in Glanerbrug, Enschede-Oost en 
Lonneker; op vrijdag in Losser, Overdinkel en Glane.

Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen
J. Smit
Nieuw Frieslandstraat 377532 ZB Glanerbrug.

Email: jenne.smit@hetnet.nl

Acquisitie en informatie over adverteren in de Grenssteek
Voor Grenspaaltjes (alleen tegen contante betaling van  7,50): 
W. Meester
Kerkstraat 107
7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053-4613366Fax: +31(0)847137768Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

Klachten over bezorging?Henk van Schijndel
Beringstraat 25
7532CP Enschede
Telefoon: 053-4616305Email: maximedia@xs4all.nl

Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-
post Enschede
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-
tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-
men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 
Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-
sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 
voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 
nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-
4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 
apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 
Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-
foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 
de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 
lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 
vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 
welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 
u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-
matie op één gezamenlijke site.

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be-
staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 
Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy-
siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer-
de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo-
wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysio-
therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 
het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij 
niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. 
Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de 
bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht 
in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem 
en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in 
het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het ope-
nen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de 
stabiliteit van het bekken. Deze spieren werken nauw samen 
met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke func-
tie in het dagelijkse bewegen en bij het vóórkomen van rug- 
en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op an-
dere manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan ongewild 
verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken 
aandrang om te plassen of ontlasten, veel te vaak naar het 
toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij 
het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, 
baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen 
samenhangen met niet goed functionerende spieren. De  
bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trai-
nen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt 
daarbij soms gebruik van speciale apparatuur (EMG-meting 
van de activiteit van de bekkenbodemspier, biologische te-
rugkoppeling, remmen van een overactieve blaas,  naboot-
sen van spierfunctie, etc.) Ze geeft indien nodig advies over 
ondersteunende hulpmiddelen.Ook voor eenmalig advies bent u welkom. Indien nodig (en 

wenselijk) kan hierbij ook de hulp van de andere disciplines 
ingeroepen worden, zoals manuele therapie, sportfysiothe-
rapie en kinderfysiotherapie.Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen 

de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, 
vergoed door uw zorgverzekeraar.Onze praktijk is gevestigd in het Ariënshuis, ZorgPalet,

Redemptoristenpark 1, tel. 053-4618891info@fysiotherapieglanerbrug.nl

ANBO-nieuws
GLAnERBRUG – Op donderdag 28 januari houdt de AnBO
Glanerbrug de eerste bingo in het Ouderencentrum aan de 
Kerkstraat 28 in Glanerbrug. De zaal is open om 19.00 uur, 
om 20.00 uur gaan de balletjes rollen. Iedereen is van harte 
welkom, de koffie staat klaar. 

Kerkelijk Centrum De Rank (PKN)Schipholtstraat 4131 januari 10.00 uur Ds. M. Schepers v.d. Pol7 februari 10.00 uur Ds. Jacques Helder

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer7 februari 10.00 uur Ds. M. Vlasblom
Rooms Katholieke KerkKerkstraat 14

30 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het gemengd koor
5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie-huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het dameskoorAriëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistievieringen 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel Oost
A - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon-
huis;

- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak-
kapel op een woonhuis;- Helioslaan 16 (20100164): het plaatsen van een carport;

- Lisdoddelaan 15 (20100160): het vergroten van een woon-
huis;

B - Verleende Bouwvergunningen- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 
(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

(verleend 20-01-2010);- Waterkerslaan 8 (20094118): het plaatsen van een dakkapel 
(verleend 21-01-2010);

B2 - Verleende vergunningen en ontheffingen
(ART. 3.6 Wro)
- Jaargetijdenweg blok E, kavel 7 (20093182): het bouwen van 

een kantoor met bedrijfsruimte (verleend 15-01-2010);D - Verleende sloopvergunning- Redemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 
Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan Bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1

Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-
del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 
dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 
de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-
rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0153.20090379-0002. 

De bronbestanden zijn beschikbaar via:www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.20090379-0002.

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-
ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-
werpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de ge-

meenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. 
U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ont-
werp-bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1, BWT 
nummer 20090379. Indien u mondeling uw zienswijze ten 
aanzien van dit plan naar voren wenst te brengen, dan kunt 
u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het 
cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ensche-
de, telefoon 053 – 4815325. 

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 
19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 
bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek-
king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 
Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.
U kunt ook schriftelijk reageren en een brief sturen t.a.v. de 
directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 
postbus 173, 7500 AD Enschede. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet (www.en-

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 
binnen twee maanden afgehandeld.
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Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-
post Enschede
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-
tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-
men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 
Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-
sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 
voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 
nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-
4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 
apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 
Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele
foon: 0541-520705.
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3Bewoners zeer tevreden over woningen 
Gerrit de Veerstraat

3

Juf Hannie neemt na 47 jaar afscheid
Openbare vergadering Dorpsraad Glanerbrug uitgesteld

GlanerbruG - De Dorps-raad Glanerbrug heeft beslo-ten om de openbare verga-dering van donderdag 24 juni geen doorgang te laten vin-den. Gezien het belang van de onderwerpen en actiepunten op de agenda en mede gelet op de grote aantal afzeggingen wordt de vergadering verzet naar een andere datum. bo-vendien speelt het nederlands elftal ‘s avonds zijn derde pou-lewedstrijd tegen Kameroen.

Prijsvraag krijgt vervolg
GlanerbruG - Meer dan 50 inzendingen zijn er binnen ge-komen op de prijsvraag die de Grensstreek had uitgeschre-ven. De lezers werd gevraagd in plaats van gem. enschede een ‘nieuw’ onderschrift te bedenken onder Glaner-bruG. De vierkoppige jury die bestaat uit CDa-gemeen-teraadslid Patrick Welman, voorzitter Henk van Oene van de Glanerbrugse onder-nemers (GO), dorpsraadslid bart Klatt en voorzitter Willie Meester van de Historische Kring Glanerbrug waren het er snel over eens dat er geen pakkend onderschrift bij zat. De juryleden zijn unaniem van mening dat in het onder-schrift de historie, het dorpse karakter en toekomst van Gla-nerbrug verwoord moet wor-den. Glanerbruggers worden dan ook uitgedaagd alsnog een onderschrift in te zenden. De sluitingtermijn is verlengd tot donderdag 1 juli. 

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (053) 461 53 53

Evaluatie
herinrichting
Gronausestraat

GlanerbruG - eigena-ren, ondernemers, dorps-raadsleden, bewoners, leden van de raadscom-missie Oost en andere belangstellende worden door de afdeling Stadsbe-heer Oost uitgenodigd voor een evaluatie van de Gro-nauserstraat. De evaluatie vindt plaats op donderdag 8 juli in café  nationaal aan het Heldersplein. aanvang: 19.00 uur.

‘In juni 2009 is de herin-richting van de Gronause-straat afgerond. Samen met u hebben we uitgebreid na-gedacht over hoe het resul-

GlanerbruG - als kind heeft Hannie Schurink nooit op de kleuterschool gezeten. Voor Hannie een extra drijfveer om later kleuterleidster te worden. Op vrijdag 2 juli neemt ze na 47 jaar afscheid van haar geliefde vak.

‘Ik was als kleuter stinkend jaloers op mijn neefje bert. Hij kwam iedere dag met leuke werkjes en liedjes thuis. Hij wel naar de kleuterschool en ik niet. Ik dacht dat wil ik 

ook, maar dat ging niet door. Mijn ouders vonden de af-stand van de Schukkinkweg naar Dolphia te groot om iedere dag te fietsen. Vooral ‘s winters onverantwoorde-lijk. Gelukkig kwam ik op de Woolderikshoekschool in de eerste klas bij juffrouw Te boekhorst. Omdat de afstand naar huis te groot was, bleef ik tussen de middag over. Ik mocht juf dan helpen. Dat gaf me al een beetje een juf-gevoel. en dat is in de loop der jaren alleen maar sterker 

geworden. Ik heb vanaf dat moment altijd gezegd dat ik juffrouw wilde worden.’na de lagere school en de ulo was haar keuze voor de kweekschool voor kleuter-leidsters dan ook logisch. ‘nade opleiding aan de kleuter-kweek heb ik later wel appli-catiecursussen gevolgd om in de midden- en bovenbouw te kunnen werken, maar mijn voorkeur ging toch steeds uit naar het jongste kind. On-danks het feit dat die andere leeftijden ook hun charmes 

hebben.’ Kort nadat Hannie in juni 1963 bericht had ge-had dat ze was geslaagd kreeg ze al haar eerste telefoontje. uit drie scholen koos ze voor Wolkewietje op boswinkel waar ze ruim 10 jaar heeft gewerkt. na de geboorte van haar eerste zoon erikjan wil-de ze eigenlijk stoppen. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Ze stond na zes we-ken alweer voor de klas. 

Glanerbrug
Tot 1981 bleef ze op ver-schillende kleuterscholen in enschede werken. In 1981 solliciteerde ze met succes op een vacature op de Zon-nebloem aan de Jacob rog-geveenstraat. ‘Hoewel ik met veel plezier in enschede heb gewerkt was ik bijzonder in mijn nopjes met m’n nieuwe baan. De Glanerbruggers lig-gen me na aan het hart. Ze zijn vaak recht door zee. alsleerkracht sta je dicht bij de ouders. Doordat ik al 57 jaar lid van WIK ben en 20 jaar in het bestuur heb gezeten heb je natuurlik veel bekenden in Glanerbrug. Soms is het lastig om de mensen goed te ken-nen, maar ik heb het nooit als een probleem gezien.

Hannie is van mening dat ze het ook zo lang heeft volge-houden omdat ze altijd het geluk heeft gehad met fijne collega’s te werken. en de steun van de achterban na-tuurlijk, laat ze nadrukkelijk weten. Maar 65 is een mooie leeftijd om te stoppen. ‘Hoe-wel ik het werk eigenlijk nog steeds leuk vind, kijk ik nu ook wel uit naar mijn pen-sioen. Dan kan ik meer tijd gaan besteden aan tuinieren en schilderen. en natuurlijk lekker op vakantie met echt-genoot Hans.’

Afscheid juf 
Hannie

Op vrijdag 2 juli nemen kinderen, ouders en leer-krachten afscheid van juf Hannie. ‘s Morgens is er een feestelijke programma aan de vestiging Ouvertu-restraat van de obs Glaner-brug Zuid. ‘s Middags is er, ook aan de Ouverturestraat, van 17.30 tot 19.30 uur een afscheidsreceptie voor oud-leerlingen, ouders, (oud-) collega’s en andere belang-stellenden.  

Juf Hannie leest voor aan haar laatste groep 

(foto Anton Gras)

Overlast Duitse hangjongeren op Bultserve
GlanerbruG - Duitse hang-jongeren zorgen de laatste maanden voor de nodige over-last op sportpark Het bultserve aan de Kerkstraat in Glaner-brug. behalve dat ze dagelijks een enorme troep achterlaten zijn enkele jonge boompjes afgebroken en belandde de banken en tafel van één van de picknicktafels in de vijver. Theo noordman van de Dorpsraad Glanerbrug heeft er geen enke-le moeite mee dat deze Duitse jongeren op het onlangs opge-knapte sportpark rondhangen. ‘Maar laten ze hun troep zelf opruimen en de boompjes en picknicktafel met rust laten. Zo’n tafel kost al gauw 1400 euro.’ Volgens noordman komen de jongeren zowel overdag als ‘s avonds op ver-schillende manieren naar het bultserve. ‘Sommige komen 

na een bezoekje aan de coffee-shop naar het bultserve. ande-ren rechtstreeks via het spoor tussen Gronau en enschede en het nieuw aangelegde pad tus-sen het redemptoristenpark en het bultserve. Maar ze heb-ben ook stapstenen in de Gla-nerbeek gelegd. Die gebruiken 

ze om bij onraad direct en rechtstreeks naar Duitsland te kunnen ontvluchten.’ binnenkort wordt het laatste deel achter op het sportpark opgeknapt. ‘Dan heeft Gla-nerbrug met het redempto-ristenpark en het bultserve een prachtig park. Het is toch 

zonde dat dit direct al weer wordt afgebroken en vernield door deze jongeren,’ meent noordman. ‘Ik hoop dat de enschedese politie wat vaker een kijkje komt nemen. Maar we zullen ook aan de politie in Gronau vragen vaker bij ons te komen surveilleren.’

Afgelopen zaterdag trof Theo Noordman een van de picknicktafels aan in de vijver 

op sportpark Het Bultserve 

(foto Jenne Smit)

Vervolg op pagina 3
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Vervolg van pagina 1:

Lekker fietsen langs loakstenen: Markestenenroutes
Het startpunt van vier van de 
markestenenroutes is de Vier-
markenlinde die in het Abra-
ham 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 Loakstenencom-
missie hier een informatiepa-
neel geplaatst. Op dat paneel 
zijn alle grenzen en grensste-
nen in en om Enschede aan-
gegeven: de stenen op de 
grens met Duitsland, de mar-
kestenen en de wigboldstenen 
(die het gebied markeren waar 
in de middeleeuwen het stads -
recht gold).

De fietsgids Markestenenrou-
tes is verkrijgbaar bij boek-
handel Broekhuis in Enschede 
en Jan Haast Primera in Gla-
nerbrug. En bij een aantal 
andere boekhandels waar ook 
het blad ’n Sliepsteen van de 
SHSEL te koop is. De Grens-
stenenroute (fietsroute) en de 
Wigboldroute (wandelroute) 
zijn verkrijgbaar bij toeristi-
sche informatiepunten, open-

bare bibliotheken en wijkcen-
tra. 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 vin-
den 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#!

De fietsgids en het informatie-
paneel zijn tot stand gekomen 
met financiële ondersteuning 
van Initiatiefkracht Enschede 
(Jij maakt de buurt), Land-
schap Overijssel (Trots op je 
Landschap), Prins Bernhard 
Cultuurfonds (Van Heek Boe-
kelo Fonds) en Rabobank 
E n s c h e d e - H a a k s b e r g e n 
(Stimu leringsfonds).

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 
dienst als grensstenen.  (foto Jenne Smit)

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 gymnas-
tiekvereniging. 

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!

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 ver-
lengd. 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 bewon-
deren zijn op sportpark Het 
Diekman. Maar daarover later 
meer.

Inmiddels heeft de vereniging 
een nieuwe website. Deze is te 
bekijken op: www.sv-glaner-
brug.nl De leden van SV Glanerbrug doen het goed bij de acties van en voor FC Twente.  (foto’s SV Glanerbrug)

Made by http://tazmd1.blogspot.com
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Almelo (3x)
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo

Doetinchem
Emmen
Enschede (8x)

Enter
Glanerbrug
Goor

Haaksbergen
Hengelo (2x)  
Hoogeveen

   Losser 
   Nijverdal
   Oldenzaal (3x)
      

Ootmarsum
Overdinkel
Raalte

's Heerenberg
Tubbergen
Ulft

DIE GRENZE
www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

Winschoten
Winterswijk (3x)

Almelo (3x) Haaksbergen
DIE GRENZEDIE GRENZE

Enter HaaksbergenEnter Haaksbergen 's Heerenberg Winschoten
Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
25 mei t/m 8 juni 2020. 

Inna

Oral-B
Tandpasta pro-expert stages Mickey 75ml
Per stuk € 0,39

Ansjovis 

Bruno Banani     
Magic woman edt 30ml 

KitKat     
Chunky melkchocolade 3-pack

Dolce gusto 

Davitamon      
Omega-3 visolie citroen 
60 kauwcapsules
12+

Lucovitaal*
Rode gist rijst thee 20 zakjes
10mg monacolin K
Per doosje € 0,59

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

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

Durex     
Play gel real feel 50ml

Côte d'Or
Melkchocolade 150gr

Klene     
D'rop uit zout & dropfruit 450gr Americano 12st of

latte macchiato 6st

Aardappelchips
105gr 
Per stuk € 0,29

In zonnebloemolie 45gr
Per stuk € 0,29

Prodent
Tandpasta fresh mint 75ml

Mondkapjes
Werkzame stof: 
10mg monacolin K

Draagt bij voor een verantwoord 
cholesterolgehalte.

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

-89%
        face spf 50+ 50ml

-90%-63%

-70% -70%

latte macchiato 6st

-59%

-84%

€ 8,90
elders

Almelo (3x)Delden Doetinchem EnterAlmelo (3x)Delden Doetinchem EnterEnter

-88%

Haaksbergen   Losser Haaksbergen   Losser Haaksbergen Ootmarsum 's HeerenbergHaaksbergen   Losser Haaksbergen   Losser Haaksbergen Ootmarsum 's Heerenberg's Heerenberg

Côte d'Or

WinschotenWinschoten
Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.

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

€ 8,90€ 8,90
elderselders

Davitamon   Davitamon   

€ 1,00

-70%

€ 1,00

-75%

€ 3,49
elders

€ 4,76
elders

€ 7,80
elders

€ 3,30
elders

-72%

Klene  

€ 1,00

-81%

€ 22,60
elders

€ 6,27
elders

€ 0,69
€ 2,25

elders

€ 2,69
elders

€ 0,49

€ 2,99

€ 5,16
elders

€ 1,30
elders € 9,92

elders € 8,99
elders

€ 6,99

€ 0,69

4 VOOR

€ 1,00 4 VOOR

€ 1,00

Tandpasta pro-expert stages Mickey 75ml Mondkapjes
Nu in prijs verlaagd!!

3 VOOR

€ 1,00 2 VOOR

€ 1,00

€ 1,99

2 VOOR

€ 1,00

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


