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Hoe houdt het coronavirus  
u in de greep? Ondernemers 
vertellen...

De Brasserie, Chill en Dolphia 
kunnen meer gasten  
ontvangen door hun terras

90 jaar Avanti Wilskracht:  
een gezonde club met 
veel belovende toekomst

GLANERBRUG – Initiatiefneemster Lorette Bosch hoopt dat 
de verbeteringen die zijn voorgesteld door het Fiets veilig
team zullen leiden tot een veiliger Gronausestraat. Wel 
beseft ze dat na de herinrichting van de ‘stroat’ de knop om 
zal moeten voor alle gebruikers. Ze doelt daarbij niet alleen 
op het gedrag van de automobilisten, maar ook van 
voetgangers en fietsers bijvoorbeeld. De Glanerbrugse kreeg 
de complimenten voor haar initiatief en inzet op de digitale 
vergadering van de stadsdeelcommissie Oost. Met hier en 
daar een kanttekening. 

Raadslid Gertjan Tillema 
(D66) vroeg zich af of de bete-
kenis van ‘fietsstraat’ of ‘auto-
te-gast-straat’ wel van toepas-
sing is op een straat waar per 
etmaal zo’n negen duizend 
voertuigen passeren. “Dat is 
volgens de landelijke richtlij-
nen drie keer de norm voor 
een fietsstraat”, aldus Tillema. 
“Ik hoop niet dat we over een 
jaar tot de conclusie komen 
dat het probleem van de vei-
ligheid nog niet is opgelost”. 
Ook Herman Brouwer die 
namens Enschede Anders het 
woord voerde meent dat de 
maatregelen een verbetering 
zijn, maar zeker geen defini-
tieve oplossing. Volgens wet-
houder Niels van den Berg zul-
len de geplande tellingen uit 
moeten wijzen of de verbete-
ringen succesvol zijn geweest. 

Glanerbruggers online
Een week eerder konden de 
Glanerbruggers online reage-
ren op de plannen voor de 
herinrichting. Daarom ston-
den de speciaal gemaakte 
video en tekeningen vanaf 
begin mei op de website. De 
reacties en vragen werden 
online besproken door Marc 
Oonk en Lorette Bosch van 
het Fietsveiligteam, project-
leider Anke Olthuis en wet-
houder Niels van den Berg 
van de gemeente. De meest 
prangende vragen gingen 
over hoe er straks gehand-
haafd gaat worden wanneer 
fietsers het trottoir toch weer 
gaan gebruiken. En over het 
te verwachten sluipverkeer 
door Glanerbrug. 

Wethouder Niels van den Berg 

hoopt dat de gebruikers zich 
aanpassen aan de nieuwe situ-
atie. “Op de rijbaan krijgen de 
fietsers voorrang en zijn de 
auto’s te gast. Zo’n nieuwe 
situatie vraagt ook nieuw 
gedrag”, aldus Van den Berg. 
“We zullen als gemeente het 
probleem moeten tackelen 
wanneer het probleem blijft. 
Gezien de capaciteit van boa’s 
in Enschede is dat wel lastig”. 
Bewoners aan de Bultsweg en 

Schipholtstraat vrezen een 
toename van sluipverkeer 
door hun straat. “Door het 
creëren van een sluis bij de 
entree vanuit Duitsland den-
ken we dat de automobilisten 
op den duur voor de Amts-
vennweg en de RW 35 kiezen”, 
meent Anke Olthuis. “Vanuit 
Enschede is de kans groter 
dat automobilisten andere 
wegen door Glanerbrug kie-
zen. We zullen moeten kijken 

wat de gevolgen zijn als de 
Gronausestraat klaar is en er 
dan op anticiperen”. 

Tevreden
Initiatiefneemster en lid van 
het Fietsveiligteam Lorette 
Bosch is tevreden over het 
verloop van de onlinesessie. 
“Alle vragen en reacties zijn 
wel aan bod gekomen”, meent 
ze. “En d’r moet wel even van 
mijn hart dat ik supertrots 

ben op de leden van het Fiets-
veiligteam. Die hebben een 
knap stukje werk geleverd”. 
Alle antwoorden op de vragen 
zijn terug te lezen op de web-
site www.enschede.nl/gro-
nausestraat. Wanneer het 
opstellen van het bestek is 
afgerond kan het plan worden 
aanbesteed. Naar verwach-
ting kan dan in september 
met de uitvoering worden 
begonnen. 

Initiatiefneemster Lorette Bosch: 

‘De knop moet wel om na herinrichting van  
Gronausestraat’

Over de planning van een verkeerssluis ter hoogte van het Euregiogebouw worden nog wel de nodige kanttekeningen geplaatst 

Eenarmige bandiet langs de OostwegEenarmige bandiet langs de Oostweg
GLANERBRUG – De eenarmige bandiet noemt Bert Schurink 
zijn ‘kunstwerk’. Grondwerker Schurink deed zijn ontdekking 
bij het rooien van zes dode eiken langs de Oostweg tussen de 
Gronausestraat en de Keppelerdijk. Hij plantte zijn  ‘creatie’ 
stevig in de drekkige bodem van de sloot bij de rotonde. Daar 
houdt de eenarmige bandiet nu al bijna twee weken toezicht 
op het passerende verkeer.

‘Die oude eiken moesten op 
last van de gemeente opge-
ruimd worden om te voorko-
men dat er door afbrekende 
takken mogelijk ongelukken 
zouden kunnen gebeuren op 
het fietspad langs de Oost-
weg”, zegt Bert Schurink. 
“Toen ik met mijn graafma-

chine bezig was herkende ik in 
een van de stronken een men-
selijk figuur. Ik besloot direct 
dit kunstwerk aan de 
gemeente Enschede te schen-
ken”, aldus Schurink met een 
ondeugende knipoog.
Het valt Schurink die veel in 
het buitengebied aan het klus-

sen is trouwens wel op dat de 
kunstwerken buiten de stads-
grenzen niet zo best worden 
onderhouden. “Het hek ‘Loat 
goan’ van de Rotterdamse 
kunstenaar Marc Ruygrok een 
eindje verderop aan de Oost-
weg wordt bijna volledig over-
woekerd door klaver, brand-
netels en pijpenstrootje. 
Hetzelfde geldt voor ‘De val-
lende sterren’ bij de grens-
overgang langs de RW 35. Het 
hek heeft 30 duizend euro 
gekost, de vallende sterren het 
dubbele. Mijn kunstwerk is 
gratis”,  glimlacht Bert.

(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 25 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 
FysiotherapiePodologieSteunzolen
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.

Spreekuur voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere woensdagoch-
tend tussen 9.00 en 12.00 uur. Adres: Noaberhuus, Schipholt-
straat 45.

Spreekuren Wijkwijzer Glanerbrug:
Noaberhuus 9.00 - 12.00 uur
Power Centrum Oost 9.00 - 12.00 uur
Twentse Alliantie 9.00 - 12.00 uur
M-pact 9.00 - 10.30 uur
Wijkteam Oost-Buiten 9.00 - 10.30 uur
Taalpunt (1e woensdag) 9.00 -  10.30 uur
Wijkagent 10.30 - 11.30 uur
Domijn 10.30 - 12.00 uur 
Budget Advies Team 10.30 - 12.00 uur
Buurtbemiddeling Enschede (1e woensdag). 10.30 - 12.00 uur
Opvoedingondersteuning (Alifa) 
Voor vragen en rechtstreeks contact 
Wijkverpleging/Thuiszorg 
Voor vragen en rechtstreeks contact

Het wijkteam is ook per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-bui-
ten@twentsealliantie.nl

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 1200
De diensten in de protestantse kerk in Glanerbrug zijn nu on line 
te 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: Glanerbrug. 
U ziet dan de tekst 'Protestantse Kerk Glanerbrug' en klikt op 
‘naar kerk -->’. 
Daar vindt u dan de uitzendingen.

Rooms Katholieke Kerk 
Kerkstraat 14 
De vieringen in de R.K.-kerk in Glanerbrug zijn in de maand juni 
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. 

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

Wilt u ook
adverteren in 
deze krant?

Bel 
053-461 33 66

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

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

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

Uitvaartleider

izette Jonkers-Roelofs
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Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62

BERT VAN DER HEIDE    UITVAARTZORG

Voor een uitvaart in
vertrouwdevertrouwde handen
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Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Winkelstraat 3
Katholieke vieringen:
Vanwege coronamaatregelen gaan de kerkdiensten in het  
Ariënshuis in de maand juni 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. Meer informatie op de website 
www.mariavlucht.nl

Mededelingen uit de stadsdeel-
commissie Oost
Hek parkeerplaats Ekersdijk
Op de parkeerplaats van Eilermark, Ons Clubje, de Tennisver-
eniging Glanerbrug en de Schuttersvereniging Glanerbrug aan 
de Ekersdijk komen regelmatig groepen jongeren bij elkaar die 
voor overlast zorgen. Het hek om het terrein eventueel af te slui-
ten staat altijd open omdat tussen de verenigingen geen duide-
lijkheid is over wie wanneer het hek dicht doet. Goede afspraken 
tussen de verenigingen over het afsluiten van het parkeerterrein 
kan overlast in de toekomst wellicht voorkomen. 

Drugsoverlast Glanerbrug
Eind vorig jaar tekenden de gemeente Enschede, de Nederlandse 
en Duitse politie, de vervoerders Deutsche Bahn en Keolis/Blauw-
net, OV-Oost, ProRail, NS en de Vereniging Euregio Bedrijvenpark 
een convenant om de drugsoverlast op en rond de stations de Esch-
marke en Glanerbrug structureel aan te pakken. De maatregelen 
zoals het oppimpen van de stroomhuisjes en het installeren van 
cameratoezicht op beide stations hadden in eerste instantie het 
verwachte succes. Toch blijft Glanerbrug trekken voor dealers en 
gebruikers. Zij zoeken in het grensdorp andere locaties om te han-
delen en te gebruiken. Met als gevolg dat de overlast elders de kop 
weer opsteekt. Stadsdeelmanagement Oost, politie Twente en jon-
gerenwerk werken samen aan een plan van aanpak om aan deze 
nieuw ontstane situatie structureel het hoofd te kunnen bieden. 

Wateroverlast
In de stadsdeelcommissie vroeg raadslid José Wichgers van de SP 
aan wethouder Niels van den Berg (BBE) naar de stand van zaken 
met betrekking tot de wateroverlast in Oost. Van den Berg kan 
meedelen dat eraan wordt gewerkt. De problemen zijn echter zo 
gedifferentieerd dat dat een aanpak op maat vraagt. De bewoners 
aan de Nieuw Frieslandstraat zullen binnenkort telefonisch wor-
den bevraagd over hun ervaringen met de wateroverlast in hun 
straat. Met (een aantal) bewoners uit de Tolstraat zullen de pro-
blemen in een persoonlijk gesprek worden geïnventariseerd. 

Toch een Grensstreek!!
Deze week krijgt u als het goed is Grensstreek nummer 10 in 
de bus. Als het goed is tenminste! In een groot deel van 
 Glanerbrug gaat het wel goed, in andere wijken is de bezor-
ging 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

De Brasserie, Chill en Dolphia kunnen meer 
klanten ontvangen dankzij hun terras
Van Ruud Gravendijk en Jenne Smit

GLANERBRUG – Sinds 1 juni zijn de richtlijnen voor restaurants versoepeld. Restaurants mogen binnen maximaal 30 
klanten ontvangen. Maar buiten op het terras kunnen dat er meer zijn. De Brasserie en Dolphia hebben hun terras 
uitgebreid. Chill had al een groot terras. Nu moet alleen het weer nog meewerken. 

Brasserie wil de stijgende lijn weer oppakken

Bij de Brasserie word je weer gastvrij ontvangen door de broers 
Gabriel en Metin Aydin en kok Ron Kroeze. Voor de drie kwam 
de sluiting in maart niet onverwacht. We hebben die tijd over-
brugd door de mogelijkheid te bieden maaltijden aan huis te 
bezorgen. Dat deden daarvoor niet. Verder hebben we de zaal 
en de toiletten onderhanden genomen en vernieuwd. Ook de 
inrichting moest door de coronavoorwaarden worden aange-
past. Dat betekent concreet: pijlen naar de toegangsdeur en in 
de zaak zelf, maximaal 30 mensen en 1,50 meter tussen de 
tafels. Gelukkig hebben we ook een terras waar de mensen hun 
consumptie kunnen gebruiken. We hopen dat we de stijgende 
lijn van een paar maanden geleden weer op kunnen pakken”. 
De Brasserie is nu ook op dinsdag open. Tussen 12.00 en 21.00 
uur kunt u terecht voor een heerlijke lunch of diner. Voor 
senio ren is er van dinsdag tot en met vrijdag een ‘daghap’ voor 
tien euro af te halen of ter plaatse te nuttigen. 

Bij Chill kun je kiezen uit een uitgekiende 
menukaart

Op zoek naar een plekje in Glanerbrug waar je rustig een lekker 
hapje kunt eten? Binnen of buiten op het terras? 

Ga dan eens naar Chill aan de Gronausestraat 1166a. Bij dit res-
taurant kun je kiezen van een kleine maar uitgekiende menu-
kaart. Met de garantie dat er door kok Bram ter Brugge en zijn 
medewerkers bereide gerechten alleen maar dagverse produc-
ten worden gebruikt. Bijna een jaar geleden openden Bram en 
Susan hun restaurant. Een jaar met de nodige ups en downs, 
want wie had er bijvoorbeeld rekening gehouden met de corona-
crisis. Bram heeft er direct op geanticipeerd door zijn klanten de 
mogelijkheid te bieden gerechten af te halen. Dat blijkt een 
schot in de roos. Ook nu het restaurant weer met de nodige 
regels open is zal de mogelijkheid om af te halen ‘op het menu 
blijven staan’.
Chill is op maandag en dinsdag gesloten. Op de andere dagen 
van de week is de keuken geopend van 15.00 uur tot 21.00 uur.  
Zie voor meer informatie over Chill de website Chill Glanerbrug. 
Via de website kun je reserveren. Bellen kan ook: 053-2316611. 

Dolphia heeft terras verdubbeld naar  
80 zitplaatsen

Eigenaar Tom Harbers had niet verwacht dat restaurant Dol-
phia zo lang gesloten zou blijven door de coronacrisis. Hij heeft 
die tijd vooral gebruikt om tot rust te komen na trieste familie-
omstandigheden. Wel hebben we nog een tijdje afhaalmaaltij-
den gemaakt, maar dat heeft me toch (te) veel geld gekost.  
Verder is het terras in de tuin achter het restaurant aangepast. 
De capaciteit is verdubbeld van 40 naar 80 zitplaatsen. Tom 
ziet de toekomst positief tegemoet: “Ik ben niet bang om de 
klantenkring te verliezen, hoewel het wel een paar jaar duren 
om helemaal ‘boven Jan’ te zijn. Vanaf 1 juli mogen we hon-
derd personen binnen laten en door de uitbreiding van het ter-
ras zijn we daarop voorbereid.” Dolphia is van woensdag tot en 
met zondag van 12.00 tot 21.00 uur geopend. Maandag en 
dinsdag dus gesloten.  

Terras bij de Brasserie  (foto Jenne Smit)

Terras bij Chill (foto Jenne Smit)

Het terras in de tuin achter restaurant Dolphia  

Glanerbrug-Digitaal staat online
GLANERBRUG – Ruim jaar geleden namen Jan Willem 
Tierates en Jenne Smit het initiatief een digitaal platform op 
te zetten voor Glanerbrug. Een groot deel van het 
voorbereidend werk is afgerond. Zo is GlanerbrugDigitaal 
met dank aan de bijdrage uit Wijkbudget Glanerbrug 
ondergebracht in een stichting. De technische opbouw is zo 
goed als voltooid. Wat tot nu toe is gerealiseerd is terug te 
vinden op de website ‘GlanerbrugDigitaal’. “Wel willen we 
benadrukken dat we niet alleen actief op de website willen 
zijn. Er zal in de loop van dit jaar bijvoorbeeld ook nog een 
Facebookpagina aan GlanerbrugDigitaal worden gekop
peld”. 

Je kunt Glanerbrug-Digitaal het beste vergelijken met de web-
sites Hallo Losser.nl en Borne Boeit.nl. Die geven digitale infor-
matie over alles wat er in hun dorp gebeurt. Met een agenda, 
nieuws, sociale kaart, gezondheidszorg, winkelen, wonen, 
werk(en), sport, hobby en veiligheid (politie, brandweer). Zoiets 
willen we in Glanerbrug ook: een digitaal platform met een breed 

scala aan informatie. “Om ons idee verder uit te werken en uit te 
voeren is een grote groep vrijwilligers nodig, vinden Tierates en 
Smit. “Er hebben zich gelukkig al een aantal vrijwilligers gemeld, 
maar we zijn nog naarstig op zoek naar meer vrijwilligers die zit-
ting willen nemen in het bestuur, de redactie of op een andere 
(creatieve) manier een bijdrage willen leveren aan de website”. 

Vrijwilligers
“Dat een grote groep vrijwilligers nodig is die zich in willen zet-
ten voor dit digitale platform is ons wel duidelijk geworden”, ver-
volgen Tierates en Smit. “We zoeken mensen die stukjes willen 
schrijven of foto’s en filmpjes aan willen leveren. Iedere vereni-
ging, organisatie of instelling zou naar ons idee een vertegen-
woordiger voor het platform moeten hebben. Maar je kunt je 
natuurlijk ook als individu aanmelden. Hoe? Kijk eerst maar 
eens op de website Glanerbrug-Digitaal. Lijkt het je wat? Stuur 
dan een mailtje met je naam en toelichting hoe je wilt bijdragen 
naar info@glanerbrug-digitaal.nl”. 
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Douglas/Lariks
Zweeds rabat
zwart (18 cm)
vanaf € 3,44/m1
(incl. BTW, excl. korting)

Douglas/Lariks
Zweeds rabat
blank (18 cm)
vanaf € 2,70/m1
(incl. BTW, excl. korting)

Betonpoer
Grijs of antraciet 
15x15x50 cm (Taps)
incl. verstelbare plaat!
€ 24,43
(incl. BTW, ACTIEPRIJS)

De grootste voorraad tuin- 
en Douglas hout in Twente!

KWANTUMKORTIN
G 

TOT W
EL 12%!*

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

PAK DE HOOGSTE KORTING
Koop samen met vrienden, buren en familie!

HOUT / BETON SCHUTTING
vanaf € 75,00 per meter geplaatst
21 planks scherm en gladde betonpalen

Kijk voor de voorwaarden op de site
*Korting geldt niet voor schuttingen, poorten en actieproducten

Gronausestraat 1126 · 7534 AR Glanerbrug
www.damhuis.biketotaal.nl

wij houden van fietsen

INCLUSIEF 5 JAAR GARANTIE!*
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WIJ ZIJN ERWIJ ZIJN ER
VOOR VAKANTIE

IN EIGEN LANDIN EIGEN LAND
INCLUSIEF 5 JAAR GARANTIE!**

Premium i-MN7
 Bafang M300 middenmotor, 80 Nm

Keuze uit 400 of 540 Wh accu

Tot 110 km actieradius o.b.v. 400 Wh accu

7 naafversnellingen

Hydraulische schijfremmen

Schwalbe Active Plus anti-lekbanden

LED-verlichting gevoed door accu

 Verende voorvork en zadelpen

INCLUSIEF
SERVICEPAKKET

2399,-
Inclusief 400 Wh 

accu

31,95

24,95Deluxe
Speed
Multi spiegel

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

          Autosleutelbehuizing Kapot !!!!!
Wij kunnen de complete behuizing van uw autosleutel vervangen.

Ook alle ba� erijen voor uw autosleutel en afstandsbediening.
Natuurlijk kunnen we ook een nieuwe sleutel voor u maken.                       

Gronausestraat 1291     7534 AK GLANERBRUG
Tel.: 053 - 461 06 67                     Naast de Hema

Brillen en contactlenzen  

Bieb Glanerbrug beperkt open met regels
GLANERBRUG – De 
bibliotheek aan de Gronau
sestraat in Glanerbrug is 
weer open. Wel zijn de 
openingstijden beperkt: 
maan  dag 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. 

Verder zijn de diensten van de 
bibliotheek door de corona-
crisis op dit moment beperkt. 

Geen internet of leestafel bij-
voorbeeld. 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. 

Noaberproat van SV Glanerbrug
Bijna 100 procent
Glanerbruggers zijn trotse 
koploper bij het verlengen van 
de seizoenkaarten voor Twen-
tes trots: de FC. Al 97 procent 
van de 800 seizoenkaarthou-
ders heeft al verlengd. We 
hebben in dit eerste jaar laten 
zien dat we de supporters van 
FC Twente en de inwoners van 
Glanerbrug kunnen verbin-
den. 

Op dit moment wordt er door 
onze mensen nog gewerkt aan 
het oude scorebord uit het 
Diekman. En er is inmiddels 
licht in de duisternis dankzij 

de medewerking van sponsor 
Kortman Electroworld. Verder 
kunnen we melden dat er in 
ons nieuwe home, het Noa-
berhuus, een door Indara 
gesponsored spanplafond met 
de logo’s van FC Twente en 
onze SV Glanerbrug is aange-
bracht. Een prachtig gezicht.

Pubquiz over FC Twente
Als laatste activiteit van dit sei-
zoen willen we op zaterdag 27 
juni (aanvang 20.00 uur) een 
gezellige FC Twente quiz orga-
niseren in ons nieuwe home 
het Noaberhuus. Met inacht-
neming van de 1,5 meter 
afstand kunnen maximaal 14 

teams van 2 personen mee-
doen. Minimaal 1 persoon 
hiervan moet lid zijn van onze 
SV. De kosten zijn 10 euro per 
team en voor hapjes wordt 
gezorgd en uiteraard zijn er 
enkele mooie prijzen. Aan-
melden kan bij  johnny@sv-
glanerbrug.nl

Ledenbord voor jongste leden van Ons Clubje
GLANERBRUG – Vorige week werd bij Ons Clubje een 
ledenbord onthuld voor de jongste leden van de Glanerbrugse 
korfbalvereniging. Ieder lid van de kangoeroeclub zoals de 
jongste leden van OC worden genoemd mocht zijn eigen bord 
onthullen.  Eén voor een verscheen hun naam op het 
ledenbord en werden ze op de foto gezet. 

De leden van de kangoeroe-
club spelen nog niet in de 
competitie, maar ‘trainen’ wel 
enthousiast. Zin om mee te 
doen in de kangoeroeclub? 
Dat kan elke dinsdag van 18.00 
tot 18.45 uur aan de Ekersdijk.
 
Elk jaar kunnen de leden van 
Ons Clubje aangeven waar de 
opbrengst van de ‘Grote Club 
Actie’ aan wordt besteed. Dit 

jaar is de keuze dus gevallen 
op een ledenbord voor en van 
onze kangoeroes.

De leden van de kangoeroe-
club zijn blij met het leden-

bord (foto Dennis Klein)
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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?

Jos Ekelhof
Leeftijd: 39 jaar
Woont in Glanerbrug
Beroep: Fysiotherapeut bij Fysio-
therapie Glanerbrug (Ariënshuis)

Impact persoonlijk 
Net zoals voor velen heeft de 
Coronacrisis ook voor mij 
nogal wat impact gehad, zowel 
op persoonlijk vlak als mijn 
werkzaamheden. Ik zou 
namelijk eind mei ’20 met 
Suzanne gaan trouwen. Door 
alle maatregelen kan de brui-
loft niet doorgaan. Ik kan je 
vertellen dat het een flinke 
domper was. Ook voor onze 
drie dochters die zich er 
enorm op verheugd hadden. 
Gelukkig hebben we alles kun-
nen opschuiven naar volgend 
jaar mei ’21. Nu hopen dat het virus onder controle gebracht kan 
worden.

Impact in werk
Ik werk bij Fysiotherapie Glanerbrug, gevestigd in het Ariëns-
huis (Liberein) in Glanerbrug. Medio maart werden de maatre-
gelen afgekondigd, als contactberoep konden we onze werk-
zaamheden niet meer volledig uitvoeren. We hebben de 
adviezen van het RIVM en onze beroepsgroep, het KNGF, opge-
volgd en in eerste instantie alleen medisch noodzakelijke zorg 
geleverd. Op 17 maart was het Liberein genoodzaakt om haar 
deuren te sluiten, waardoor onze patiënten niet meer door de 
gebruikelijke ingang naar binnen konden. Met medewerking 
van Liberein werd er binnen drie dagen een eigen ingang gecre-
eerd in de praktijk. Hier waren we met z’n allen erg blij mee. Op 
deze manier konden we patiënten met acute klachten blijven 
zien en vanaf 11 mei hebben we de praktijk weer opgestart en 
ontvangen we patiënten via deze nooddeur.

Toekomst
Al met al ben ik blij dat het normale leven weer vorm krijgt en we 
vol goede moed weer aan het werk kunnen. 

Kai Vreriks
Leeftijd: 30 jaar
Woont in Glanerbrug
Fysiotherapeut bij en vestging-
sleider van Fyon Glanerbrug

Welke impact hebben de 
actuele maatregelen op je 
persoonlijke leven en je 
werkzaamheden?  
Met name in Glanerbrug.
Samen met de andere fysio-
therapiepraktijken in Glaner-
brug hebben we direct in het begin besloten hoe moeilijk dit ook 
was om de praktijken te sluiten. We realiseerden ons dat we hier-
door niet meer de zorg konden leveren die onze cliënten en wij 
gewend waren. Echter voor de veiligheid van onze eigen mensen 
en voor onze klanten hebben we deze beslissing genomen.

Met welke gevolgen?
De gevolgen zijn erg ingrijpend. Hiermee bedoelen we niet 
alleen de financiële situatie die ontstaan is maar ook de lichame-
lijke gevolgen voor onze klanten. We merkten aan onze teams 
dat het niet meer zien van onze cliënten een sociale verarming 
was. Daarom zijn we ook erg gelukkig dat we de normale behan-
deling nu weer mogen en kunnen oppakken.

Hoe heb je op de ontstane situatie geanticipeerd?
In de tussenliggende periode hebben we al het mogelijke gedaan 
om contact te houden met onze cliënten. Middels video/beeld 
bellen via filmpjes en gewoon even een telefoontje om aan te 
geven dat we er zijn voor u. niet alleen om mensen lichamelijk 
verder op weg te helpen maar ook geestelijk. Want wat heeft dit 
een impact gehad en nog voor iedereen die uit een sociaal leven 
gerukt is. Persoonlijk denk ik dat dit het meest verschrikkelijke is 
en was niet alleen voor onze klanten maar ook voor ons.

Welke verwachtingen heb je voor de langere termijn?
Door alle maatregelen die we genomen hebben en de flexibiliteit 
van onze medewerkers (want wat hebben we een topteam) ver-
wachten we dat we de zorg weer kunnen leveren zoals we 
gewend waren. Wat nog wel een tijd zal blijven zijn de maatrege-
len die we moesten nemen door corona zoals de anderhalf meter 
afstand, het handen wassen en de ruimere openingstijden zodat 
we niet met te veel mensen tegelijk op locatie zijn.

Culturele Zondagen stoppen

Het Van Haag tot Wal Festival laat verhalen van de Enschedese binnenstad tot leven komen
ENSCHEDE  Tien jaar lang toonde de Culturele Zondag wat 
er allemaal op het gebied van kunst en cultuur te beleven viel 
in Enschede. Maar na al die jaren en vele edities is het tijd 
voor iets nieuws. Want de organisatie wil inwoners en 
bezoekers van Enschede blijven verrassen. Het nieuwe 
evenement krijgt de naam: Van Haag tot Wal Festival. Het 
wordt een festival waar muzikanten, theatermakers en 
kunstenaars zich laten inspireren door verhalen van 
bijzondere locaties en bewoners in het hart van de stad. De 
voorjaarseditie stond begin juni gepland maar vanwege de 
coronacrisis is deze geannuleerd. De najaarseditie staat 
gepland op 31 oktober 2020.

De Culturele Zondagen in 
Enschede gaan stoppen. Niet 
vanwege de corona-crisis, 
maar vanwege het feit dat het 
tijd is voor een andere opzet. 
Sinds 2010 werden er vier edi-
ties per jaar georganiseerd 
met elke keer een ander 
thema. Zo was er het thema 
het Zilverfestival voor en door 
ouderen, het thema Stadsoase 

luidde het nieuwe Wilmink-
plein in, in Tour d’Amour 
stond de liefde centraal en het 
thema Stilte bracht rustige 
klanken, kunst en meditatie.
 
In al die jaren deden vele kun-
stenaars, theatermakers, 
bands, singer songwriters, 
koren en orkesten mee. Er 
werd op elke editie gedanst - 

van tango tot streetdance - en 
het publiek kon meedoen met 
creatieve workshops. Er werd 
geschilderd, er werden 
droomvangers maken, schoe-
nen gepimpt en kunst gemaakt 
van afval. De culturele instel-
lingen van de stad gaven voor-
proefjes van voorstelling, con-
certen en exposities en 
kunstenaars toonden hun 
werk in expo’s-voor-één-dag.
 
Alle edities vonden plaats in 
het centrum van Enschede 
behalve twee. Burgemeester 

Onno van Veldhuizen riep dat 
hij van Enschede de meest 
Duitse stad van het land wilde 
maken dus de Culturele Zon-
dag verruilde in het voorjaar 
van 2017 de stad voor een park 
aan de grens van Glanerbrug 
en Gronau. Onder de noemer 
Twentse Grenze kwamen 
Duitse en Nederlandse kunst, 
theater en muziek bij elkaar.   
De tweede keer dat de Cultu-
rele Zondag op toer ging was 
in 2018 toen de karavaan neer-
streek in het G.J. van Heekpark 
dat toen 100 jaar bestond.

Over het Van Haag tot Wal 
Festival
Het nieuwe Van Haag tot Wal 
Festival is een tweejaarlijks fes-
tival in het hart van de Ensche-
dese binnenstad. Theaterma-
kers en muzikanten treden op 
en kunstenaars exposeren op 
bekende en onbekende plek-
ken. Het bijzondere daarbij is 
dat ze zich hebben laten inspi-
reren door de verhalen van 

vroeger of nu ván die betref-
fende locaties. Wat was er vroe-
ger op die plek? Welke kleur-
rijke types woonden er? Of wat 
gebeurt er nu? In korte voor-
stelling en concerten en in pop 
up exposities kan het publiek 
het beleven.

Kijk voor meer informatie over 
het festival op www.van-haag-
tot-wal-festival.nl

Martijn Nijhuis
Leeftijd: 46 jaar
Woont in Enschede
Eigenaar van Nijhuis Schoenmode

In het begin
Toen de coronacrisis uitbrak 
waren wij net de inkoop van 
de herfst/wintercollectie aan 
het afronden. Het inkoopcen-
trum voor de schoenenhandel 
staat in Nieuwegein. En daar 
komen natuurlijk ook veel 
leveranciers uit Brabant. We konden de effecten van corona daar 
toen ook al meteen goed merken aan de strenge voorzorgsmaat-
regelen. Ook was er wel enige paniek bij zowel de winkeliers als 
ook bij de leveranciers. Wij kopen namelijk een half jaar van 
tevoren onze collecties in. Maar je vraagt je op zo’n moment wel 
af wat de toekomst brengt.

Geen dag dicht
Ondanks dat wij met ons familiebedrijf de afgelopen 44 jaar ver-
schillende crisissen hebben meegemaakt, is deze coronacrisis 
natuurlijk wel een hele onzekere. Maar we zijn niet bij de pakken 
neer gaan zitten. We hebben de nodige aanpassingen gedaan en 
zijn geen dag dicht geweest. Wij hebben gelukkig een ruime win-
kel met genoeg ruimte voor ons en de klanten.  Die weten ons 
gelukkig ook nog steeds te vinden en daar zijn wij hen ook heel 
dankbaar voor. De eerste weken was het erg stil in de winkel 
maar de afgelopen weken is het weer een stuk drukker gewor-
den.

Glanerbrug
Wij mogen van geluk spreken dat onze winkel in een dorp als 
Glanerbrug staat. Mensen komen veelal gericht naar Glaner-
brug. En dat is nu precies wat we in deze corona periode graag 
willen dat de mensen doen. En we hebben hier in ons dorp 
natuurlijk ook hele mooie winkels.

Toekomst
Wat ons de toekomst zal brengen is nu nog moeilijk te zeggen. 
De gezondheid staat natuurlijk voorop en laten we hopen dat er 
snel een vaccin komt zodat we het niet meer over het nieuwe 
normaal hoeven te hebben. 

Foto-impressie van Twentse Grenze in 2017 in Glanerbrug



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

PAGINA 6

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)

HaaksbergenDeldenAlmelo (3x) Delden
DIE GRENZE

Almelo (3x) DeldenAlmelo (3x) Doetinchem Enter HaaksbergenHaaksbergenDoetinchem Enter HaaksbergenEnter Haaksbergen 's Heerenberg Winschoten
Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.

De aanbiedingen zijn geldig van
8 juni t/m 22 juni 2020. 

James Bond

Old Spice
Geschenkverpakking 
Deo original/showergel captain 150/250ml

Curver 

Centrum     
Woman 50+ 
Multivitaminen & multimineralen 
30 tabletten

Vitalize     
Melatonine slaap 4,99mg 
                      30 smelttabletten

Venco 

Listerine      
Go! Tabs 4 kauwtabletten
Per stuk € 0,39

Crest
Cavity protection tandpasta 
fresh mint 100ml 
           Per stuk € 0,19

Cup a soup
Bio tomaat of tom kha kai 21x175ml

Bruno Banani     
Geschenkverpakking absolute man 
Eau de toilette/showergel 30/50ml

Red Band
Zure winegum mix 190gr

Karvan Cévitam     
Appel kaneel 750ml
Per stuk € 0,39

NL drop zacht zoet 5x32gr

Wasbaar 
mondkapje 

of
Mondkapje KN95   

Diverse soorten
Thermoskannen/flessen 
500ml, 750ml of 1L

Adidas
Team force aftershave 100ml

Denim
Deoroller fire, illusion, river, 
              sync of raw passion 50ml
              Per stuk € 0,39

007 seven intense eau de parfum 75ml

-90%

           Per stuk € 0,19

-82%
              Per stuk € 0,39

-93%

-67%-62%-49%

-73% -70%

-70%

-48%

€ 8,90
elders

Delden DoetinchemDelden DoetinchemDeldenDeldenAlmelo (3x) DeldenAlmelo (3x) Delden DoetinchemDoetinchemDoetinchem EnterDoetinchem Enter

-76%

Haaksbergen   Losser Ootmarsum 's HeerenbergHaaksbergen   Losser OotmarsumOotmarsum 's Heerenberg

Old Spice

Red Band

WinschotenWinschoten
Druk- en zetfouten voorbehouden

CrestDenimDenim

€ 8,90€ 8,90
elderselderselderselderselderselderselders

Listerine   

-90%

€ 6,99

-62%

€ 2,29
elders

€ 24,99
elders

-89%

Karvan Cévitam  Karvan Cévitam  

€ 6,99

€ 10,95
elders

€ 5,70
elders

€ 2,99
€ 9,95

elders

€ 1,79
elders

€ 1,99
€ 3,89

elders € 17,99
elders € 20,99

elders

€ 2,99

€ 0,69 € 0,69

€ 5,46
elders

6 VOOR

€ 1,00

€ 8,70
elders

3 VOOR

€ 1,00

€ 9,99
elders€ 1,00

€ 10,65
elders

3 VOOR

€ 1,00€ 2,99

€ 14,98
elders

3 VOOR

€ 1,00

€ 5,99 PER STUK

€ 1,99

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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90 jaar Avanti Wilskracht: een gezonde club 
met veelbelovende toekomst

GLANERBRUG  Begin 2019 benoemde het dagelijks algemeen bestuur van de 
omnisportvereniging Avanti Wilskracht een commissie die de opdracht kreeg om 
jubileumactiviteiten voor 2020 op te zetten. Dit werd het jubileumcomité AW 2020. Het comité 
ging voortvarend aan de slag. Er werd een programma met festiviteiten opgesteld. Dat begon 
met het bedenken van een jubileumlogo. Onder de jeugd werd een wedstrijd uitgeschreven 
om een jubileumlogo te ontwerpen. Handbalster Kim Meijerink won de wedstrijd en een 
jubileumlogo werd verzilverd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd deze aan het publiek 
getoond. Ook werd toen het jubileumbitter “Nen Diek” gepresenteerd. Dat was verpakt in 
karakteristieke flesjes met een passend etiket dat met een leuke tekst naar de saamhorigheid 
onder de leden verwees. De hoofdfestiviteiten vielen in de maand juni 2020 en daaraan gingen 
bekende Nederlanders en streekgenoten bijdragen leveren. 

Het jubileumcomité meende 
een prachtig programma te 
hebben georganiseerd. Maar 
half maart 2020 kreeg het coro-
navirus de wereld in zijn greep. 
De club werd genoodzaakt de 
jubileumactiviteiten een jaar te 
verzetten naar juni 2021.

Als gezegd is Avanti Wilskracht 
een omnisportvereninging. 
Dat houdt in dat er meerdere 
sporten en activiteiten worden 
(en werden) georganiseerd. 
Momenteel bestaat Avanti 
Wilskracht uit de afdelingen 
voetbal, handbal, gymnastiek/
streetdance, de loopgroep en 
Fit & Actief. Het eerste elftal 
speelt in de derde klasse en 
draait dit seizoen mee in de 
top. Een vaste schare suppor-
ters omzoomt bij de thuiswed-
strijden het voetbalveld. Avanti 
Wilskracht is een bloeiende 
vereniging, maar voor het zo 
ver is gekomen moeten wij 
terug tot diep in het verleden.

Sinds kort is bekend dat in 
1885 de eerste voetbalwed-
strijd van Nederland zich in 
Enschede afspeelde. Lang-
zaam verspreidde deze sport 
zich vanaf het begin van de 
vorige eeuw over heel Neder-
land. Principiële katholieken 
uit Glanerbrug voetbalden al 
bij de in 1916 opgerichte RKSV 
EMOS. In het dorp bestond 
sinds 1920 GVV Eilermark en 

sinds 1922 de VV Glanerbrug. 
Bij het bisdom leefde toenter-
tijd de wens om in elke paro-
chie een RK Sportvereniging 
op te richten. Op initiatief van 
kapelaan Van Dijk werd op 
zondag 6 juli 1930 de RKSV 
Avanti opgericht. De naam was 
door de kapelaan bedacht. Een 
Italiaanse naam die zich 
onderscheidt van andere club-
namen in de regio. De jonge 
vereniging startte met 26 leden, 
junioren waren er niet. Het is 
een schrale tijd. De spelers 
voetballen in een weide in de 
Beekhoek en kleden zich om in 
een opkamertje van café Dikke 
Toon. Er wordt (net als nu) 
gespeeld in een zwart shirt met 
een rode broek en zwarte sok-
ken. Op de veranda van Dikke 
Toon worden na afloop van de 
wedstrijden de nodige beugel-
flesjes Grolsch genuttigd (foto 
1). 

De eerste 10 jaar groeit Avanti 
stevig maar WO II gooit roet in 
het eten. Illustratief is de eind-
stand van de noodcompetitie 
1943/1944 waarin Avanti op de 
laatste plaats eindigt met 
min(!) twee punten (alles ver-
loren en ook een keer niet op 
komen dagen). Avanti komt de 
oorlog door en fuseert in het 
najaar van 1946 met de (in 
1932 opgerichte) Gymnastiek-
vereniging Wilskracht. Er is 
dan ondertussen ook een afde-

ling wandelsport aan Avanti 
gekoppeld. Avanti Wilskracht 
verhuist in 1942 naar het tegen 
de Duitse grens gelegen sport-
park Bultserve. Curieus zijn de 
jaren na de oorlog. Avanti Wils-
kracht wordt door de Gealli-
eerden verplicht om van de 
grens weg te blijven (dit gold 
tot en met 1947). Een deel van 
het voetbalveld ligt aan de 
grens. Bordjes geven aan tot 
waar het publiek mag toekijken 
(en diende ervoor gewaakt te 
worden de bal niet onnodig de 
grens over te schieten).

Voetbal en gymnastiek leven 
op in de jaren 1950. De afdeling 
gymnastiek telt in 1951 zelfs 
meer leden dan de afdeling 
voetbal. In 1954 speelt het 
voetbalelftal een beslissings-
wedstrijd tegen Vosta om pro-
motie naar de tweede klasse af 
te dwingen, maar blijft met 
lege handen achter. Wel staan 
er dan zeker 10.000(!!) toe-
schouwers langs de lijn. Overi-
gens, bij andere thuiswedstrij-
den staan er ook gewoon 2.000 
tot 3.000 toeschouwers langs 
het veld. 

In november 1960 wordt de 
eerste Spreekbuis als clubblad 
uitgebracht. Eerst bestaat het 
blad nog in de vorm van sten-
cils, maar daarna verschijnt het 
als een boekje met daarin 
getypte kopij. 

De afdeling Handbal blijkt een 
bloeiende tak te zijn. Zeker de 
herentak en ook een afdeling 
Jeugd! En wat voor Jeugd. Zij 
hebben uiteindelijk de naam 
Avanti Wilskracht zowel natio-
naal als internationaal(!) op 
een sportieve en positieve 
wijze naar buiten toe uitgedra-
gen. Er worden in meerdere 
achtereenvolgende jaren kam-
pioenschappen gevierd in de 
competitie en bij bekerwed-
strijden. Zowel in de zaal als op 
het veld. 

In het seizoen 1966/1967 wordt 
de promotie naar de 3e klasse 
KNVB een feit. Opmerkelijk is 
dat bij de vermelding van de 
opstelling tot drie keer toe de 
naam Tip wordt genoemd: het 
betreft de broers Herman, Joh-
nny en Rudi Tip. Deze laatste 
wordt nog steeds als de beste 
voetballer ooit bij Avanti Wils-
kracht genoemd. Tip werd zelfs 
geselecteerd voor het Neder-
lands amateurelftal.

In de jaren 1970 ontstaat de 
wens om een groter complex te 
betrekken. Na meerdere opties 
te hebben besproken, valt het 
oog op de leegstaande boerde-
rij van boer Zoutendijk. Een 
vervallen eeuwoude boerderij 
in een verwilderde omgeving. 
In 1978 wordt het complex 
aangeschaft voor het symboli-
sche bedrag van € 1,00. Vele 
vrijwilligers verbouwen de 
boerderij tot een glimmend 
clubgebouw. De enorme ver-
bouwkosten ad Hfl 120.000,00 
worden medegefinancieerd 
door uitgifte van een rente-
loze(!) obligatielening. Op 25 
mei 1980 wordt het complex 
feestelijk in gebruik genomen 
en geopend door burgemees-
ter Ko Wierenga. (foto 2). In 
april 1993 wordt het clubge-

bouw in een door het AD uitge-
schreven ‘kantinewedstrijd’ als 
tweede mooiste clubgebouw 
verkozen van alle amateur-
clubs in Nederland. 

Eind 1989 valt de voetbaljeugd 
van Avanti Wilskracht de eer te 
beurt om deel te nemen aan 
het door de TROS georgani-
seerde TV-programma ‘De bal 
Is rond.” Zij behalen daarbij 
uiteindelijk een tweede plaats.

Avanti Wilskracht voelt zich 
ook betrokken bij het sociale 
leven rond de vereniging. Er 
wordt bijvoorbeeld op zondag 
15 september 1991 een bene-
fietwedstrijd georganiseerd. 
Beoogd werd om een uitstapje 
met een rolstoelbus voor de 
bewoners van ’t Kleijne Vaart 
mogelijk te maken. Het eerste 
elftal van Avanti Wilskracht 
treedt aan tegen een keur van 
(oud) internationals van o.a. 
FC Twente (Piet Schrijvers, Epi 
Drost, Kick van de Vall om 
maar een paar te noemen). 
(foto 3) Avanti Wilskracht 
‘wint’ met 4 – 3.

In 2005 bestaat Avanti Wils-
kracht 75 jaar. Rond deze tijd 
beleeft het eerste elftal van 
Avanti Wilskracht een grote 
bloei. Onder leiding van trai-
ner Eric van Zutphen worden 
kampioenschappen gevierd in 
(achtereenvolgens) de 4e, 3e 
en 2e klasse. En zo eindigt het 
elftal vanaf seizoen 2006/2007 
voor enkele jaren in de 1e 
klasse KNVB Oost. (foto 4) 
Avanti moest daarna weer een 
stapje terug om momenteel 
onder leiding van hoofdtrainer 
Leon Schmitz stevig mee te 
doen in de 3e klasse A.

In de loop der tijd zijn er afde-
lingen gekomen en verdwe-
nen. Te denken valt aan korf-
bal, badminton, wandelen, 
volleybal en…. zwemmen. 
Maar Avanti Wilskracht is meer 
dan alleen sport. Er is ook 
betrokkenheid met de buurt en 
de omgeving zoals het eerder-
genoemde samenwerkingsver-
band Noabersport. De club is 
gezond en heeft zicht op een 
veelbelovende toekomst.
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Tel.  053 - 461 26 04 
info@ankiesvis.nl
Gronausestraat 1265       
7534 AJ  Glanerbrug 
www.ankiesvis.nl    

Vanaf 12 juni
HOLLANDSE 

NIEUWE   HARING
per stukper stuk 22 EUROEURO

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 

Gronausestraat 1199  GlanerbruG  
tel. (053) 461 53 53

Bij aankoop 
van een 

ontspiegelde 
bril 

gratis 
een zonnebril 

op sterkte
* Vanaf € 150,-

* 

op raamdecoratie

20%
korting

Actie geldt van 8 t/m 20 juni 2020.

Vraag naar de voorwaarden. 

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

Passieslof
Fris zoete slof met een

bavaroise van passiefruit

www.oonk.nlHengelo, Enschede

Van akker tot bakker naar u, de consument

Passieslof
Fris zoete slof met een

bavaroise van passiefruit

"Vriendelijkheid, Kwaliteit, 
Versheid en Puur"

Suikerbrood

Kaascroissant
Amandelstiften

1,25

2,50

5,50

9,95

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl


