
DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

73
DÈ KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG JAARGANG 41 - NR. 11 - DONDERDAG 25 JUNI 2020

5
Coronatijd ook voor  
Protestantse Gemeente van 
Glanerbrug een rare en 
tegenstrijdige gewaarwording

Bijzonder jubileum: 
Frans Temmink 50 jaar
fysiotherapeut

Voor kinderen van  
groep 8 geen musical  
maar eindejaarsplons

GLANERBRUG – Vorige week maandag onderbraken Trees 
Roders, Erna van Schijndel, Gerrit van Tilborg en Huub 
Janssen de bestuursvergadering van de IJsclub Glanerbrug 
om de bestuursleden een petitie aan te bieden. In die petitie 
roepen zij het bestuur dringend op om per direct alle 
activiteiten die leiden tot de verkoop van de ijsbaan aan de 
Middenweg te staken. De petitie is ondertekend door bijna 
300 omwonenden waarvan ruim 100 lid van de ijsclub zijn. 

Een groep leden en omwo-
nenden wil volgens woord-
voerder Gerrit van Tilborg in 
dialoog met het bestuur om 
de ijsbaan aan de Middenweg 
te behouden. “Ze zijn bijvoor-
beeld graag bereid actief te 
helpen de ijsbaan ook in jaren 
dat er niet geschaatst kan 
worden financieel gezond te 
houden. De huidige ijsbaan 
zorgt voor schaatsplezier en 
groen in de wijk. Dat willen 
we graag zo houden. Ook 
omdat de ijsbaan in Glaner-
brug een historische en nos-
talgische waarde heeft. De 
baan is namelijk ontstaan 
door een schenking aan de 
Glanerbrugse gemeenschap. 
Wellicht is de ijsbaan als mul-
tifunctionele accommodatie 
in te richten. Bovendien heeft 
de ijsbaan een belangrijke 
functie in de afvoer van het 
water in de wijk. 
Verder zijn er aanwijzingen 
dat het bestuur in gesprek is 
met projectontwikkelaars. En 

dat er op de ijsbaan gebouwd 
gaat worden. U begrijpt dat 
veel leden en direct omwo-
nenden niet achter het 
bestuur staan om de ijsbaan 
aan een projectontwikkelaar 
te verkopen. We hopen dat 
het bestuur naar de leden toe 
transparant handelt en hen 
bij de plannen betrekt”. 

Bestuur onderzoekt 
mogelijkheden
Secretaris Ger Beernink van 
de IJsclub Glanerbrug toont 
begrip voor het standpunt 
van de leden en omwonen-
den. Op de algemene jaarver-
gadering die half februari 
werd gehouden hebben de 
leden ingestemd met het 
voorstel van het bestuur om 
te kijken welke mogelijkhe-
den er zijn het voortbestaan 
van de ijsclub te onderzoe-
ken. “Met dat proces zijn we 
nu dus bezig”, aldus Beernink. 
“Dat zal een democratisch 
proces zijn waarin alle plus-

sen en minnen worden mee-
genomen en meegewogen. U 
moet wel weten dat de jaar-
lijkse inkomsten de laatste 
jaren niet opwegen tegen de 
uitgaven. Mede door de 
terugloop van het aantal 
leden, van 1000 naar 270. 
Door de corona hebben we de 
leden nog niet kunnen raad-
plegen over de plannen. Maar 
uiteindelijk zullen we dat als 
bestuur doen op een buiten-

gewone algemene ledenver-
gadering”.  

Het bestuur ziet onder andere 
mogelijkheden op behoud 
van een zelfstandige ijsclub 
door samenwerking met Ons 
Clubje, TVG, Eilermark en 
Avanti W.. Deze vier vereni-
gingen werken in Noaber-
sport samen aan de ontwikke-
ling van een multifunctioneel 
sportcomplex laan de Gro-

nausestraat. De IJsclub Gla-
nerbrug heeft zich daar als 
vijfde vereniging bij aangeslo-
ten. “De ijsclub zou hierin 
kunnen participeren met 
een  400 meter baan maar 
dan  als ijs-, skeeler- en atle-
tiekbaan. En eigendom van 
de ijsclub”, vervolgt Beer-
nink. Dat idee is ontstaan om 
het hoofd te bieden aan het 
teruglopend aantal leden en 
dus inkomsten. Maar ook de 

zachtere winters. Op zo’n 
multifunctionele baan waar-
voor 3 à 4 centimeter genoeg 
is kan niet alleen eerder wor-
den geschaatst maar boven-
dien worden gebruikt om te 
skeeleren. Dat levert mogelijk 
ook weer nieuwe leden op. 
Wel ziet het bestuur in dat een 
dergelijke  multifunctionele 
baan een forse investering 
vergt”.

Omwonenden en leden IJsclub Glanerbrug in 
 actie tegen verkoop ijsbaan in Glanerbrug

Omwonenden en leden werden opgetrommeld om op de foto te komen voor TC Tubantia   (foto Jenne Smit)

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

GRATIS 
WAARDEBEPALING  

VAN UW WONING.

Gemeente op zoek naar ‘maatschappelijke’ invulling Zwembad De Brug. Helpt u mee?
GLANERBRUG - Zwembad De Brug is nu al een tijdje gesloten. 
De gemeente Enschede wil samen met de inwoners van 
Glanerbrug en omliggende wijken onderzoeken of we een 
nieuwe maatschappelijke bestemming voor het pand kunnen 
vinden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan voorzieningen op 
het gebied van sport, cultuur, zorg en vrije tijd. Het zwembad 
komt in ieder geval niet terug. Dat blijkt niet haalbaar. 

De gemeente heeft niet de 
mogelijkheid om extra geld in 
het pand steken. Daarom zijn 
we op zoek naar maatschap-
pelijke initiatieven die een 
plek zoeken, zodat we samen 
een mooie voorziening voor 
Glanerbrug realiseren én de 
huur van het pand kan wor-
den opgebracht. Heeft u een 
goed idee voor zo’n maat-

schappelijke invulling? Of wilt 
u hier zelf iets aan bijdragen? 
Dan horen wij het graag. 

Uiteindelijk moet de invulling 
kostendekkend zijn. De 
gemeen te helpt bij het bereke-
nen hiervan en bij het samen-
brengen van goede ideeën. 
Laat het ons dus weten als u 
een goed idee heeft! Mis-

schien zorgt uw idee dan wel 
voor een mooie nieuwe toe-
komst van De Brug! 

Zo doet u mee
Vanaf maandag 29 juni is de 

website www.enschede.nl/
invullingdebrug in de lucht. 
Op die website vindt u een 
kort formulier, waar u uw idee 
kunt achterlaten en waarin we 
u enkele vragen stellen. Ook 

verspreiden we in een deel 
van Glanerbrug antwoord-
kaartjes met dezelfde vragen. 
U kunt hiervan gebruik maken 

als u dat liever doet dan een 
formulier invullen op de web-
site. Heeft u vragen? Mail dan 
naar debrug@enschede.nl. 
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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 9 juli 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. 

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. 
 

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. Telefoon: 053-4618738.
 
Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. 
Telefoon: 053-7000000.
 
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. 

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-buiten@twentsealliantie.nl

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 1200
De diensten in de protestantse kerk in Glanerbrug zijn nu online 
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. 

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

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.
 

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk  ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
 Schoolstraat 17, Glanerbrug
 Esmarkelaan 170, Enschede
E-mail: info@ashanty.nl
Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 053-5383342, ook tijdens weekeinden.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

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

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

Pedro Swier

In Memoriam
Wij ontvingen het droevige bericht 
van het overlijden van ons lid, oud-
voorzitter en erelid

Niek de Vries
Niek, zeker geen onbekende binnen Sportlust was 
een bevlogen lid van onze vereniging, waarvoor 
hij zich in 1957 aanmeldde als lid. Hij speelde 
jarenlang in het eerste elftal en lagere elftallen en 
voetbalde in het befaamde veteranenelftal. 

Hij diende de vereniging in meerdere besturen en 
commissies. Niek was een graag geziene gast bij de 
vele activiteiten die de vereniging organiseerde en 
sloeg geen thuiswedstrijd van het eerste elftal over 
en alles binnen de vereniging kon op zijn warme 
belangstelling rekenen.    
        
In Januari 2020 werd Niek voor zijn vele verdiensten 
verkozen tot Erelid van SV Sportlust-Glanerbrug.
Niek is niet meer, wat zullen we hem gaan missen.                                                                       

Wij wensen Jenny en haar familie alle sterkte 
toe om dit zware verlies te kunnen dragen. 

Bestuur en leden SV Sportlust Glanerbrug
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Een goede buur
Nu het coronavirus zich langzamerhand onderhuids beweegt 
om wellicht nog eens toe te slaan komt het gewone leven weer 
gestaag op gang. De wereldwijde crisis heeft wel aangetoond 
dat de hele maatschappij één grote zorgboerderij is waaraan 
iedereen meedoet. We mogen ons alweer druk maken om 
andere zaken.

Door het vele banenverlies en het thuiswerken zitten meer 
mensen thuis en dat brengt ook weer de nodige problemen 
met zich mee. Buren, je kunt niet zonder ze, tenzij je een vrij-
staande woning hebt met een behoorlijke bufferzone. 

Zelf ben ik de bewoner van een riante vijf onder één kap 
woning en dus aan alle kanten ook voor en achter omgeven 
door vier potentiële irritatiebronnen. Maar dit geldt nog meer 
voor mensen in een flatje op drie hoog achter in de ontdek-
kingsreizigersbuurt. 

Door de afgelastingen van evenementen buiten de deur zijn de 
thuisblijvers driftig aan de slag gegaan om hun eigen huis en 
tuin te verbouwen en op te ruimen. Wat ik me afvraag is, hoe-
veel gaten kan iemand in een muur boren? Want sommige 
klussers kunnen hier eindeloos mee doorgaan. Daar is dan 
weer een TV-programma van, net als van de rijdende rechter. 
Die maakt overuren om alle conflicten bij te leggen van buren 

die er onderling niet uitkomen. De verdraagzaamheid is ver te 
zoeken. 

Naast blaffende honden en krijsende kinderen is het geluids-
volume van de muziekinstallaties die vaak letterlijk op standje 
burenruzie staan ook een bron van irritatie. Wat mij opvalt is 
dat dit bijna altijd gebeurt bij ‘liefhebbers’ van het Nederlands-
talige lied. In deze muziekstijl wordt het menselijk leed uitvoe-
rig bezongen, maar het leed van de buren telt schijnbaar niet 
mee. Nooit hoor je dat de buren lastiggevallen worden met kei-
harde klassieke muziek.

Gelukkig zijn dit de uitzonderingen op de regel en hebben we 
meestal een goede buur, en dat is beter. Van mij heeft nooit 
iemand last, toch?

Johnny Stübener

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 voor bereidend werk 
is afgerond. Zo is Glanerbrug-Digitaal met dank aan de 
bijdrage uit Wijkbudget Glanerbrug onder gebracht in een 
stichting. En is de technische opbouw zo goed als voltooid. 
Wat tot nu toe is gerealiseerd is terug te vinden op de website 
‘Glanerbrug-Digitaal’. “Wel willen we bena drukken dat we niet 
alleen actief op de website willen zijn. Er zal in de loop van dit 
jaar bijvoorbeeld ook nog een Facebookpagina aan 
Glanerbrug-Digitaal 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 Tie-
rates en Smit. “Er hebben zich gelukkig al een aantal vrijwilligers 
gemeld, maar we zijn nog naarstig op zoek naar meer vrijwilli-
gers die zitting 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”. 

Bijzonder jubileum: Frans Temmink 50 jaar 
zelfstandig fysiotherapeut
GLANERBRUG – Op 14 juni 1970 was Frans Temmink (71) 
met zijn 21 lentes de jongste fysiotherapeut die afstudeerde 
aan de Academie voor Fysiotherapie Twente in Enschede. 
Aan het eind van dit jaar stopt de nestor van de fysiotherapie 
in Glanerbrug met zijn activiteiten bij fysiotherapie De 
Eekmaat. Na 50 jaar, een bijzonder jubileum.

Frans Temmink is direct nadat hij was afgestudeerd begonnen te 
werken in het Roessingh. Een half jaar. “Op 3 januari 1971 ben ik 
mijn praktijk als zelfstandig fysiotherapeut begonnen in de oude 
winkel van kruidenier Schledorn aan de Tolstraat”, vertelt Tem-
mink over de start van zijn werkzaamheden in Glanerbrug. “In 
oktober van dat jaar kwam daar op verzoek van dokter Schutter 
het Ariënshuis bij. Ik had trouwens al snel goede contacten met 
de drie huisartsen in Glanerbrug. Iedere vrijdagmiddag had ik 
met dokter Schutter, Verheijden en De Boer overleg over de pati-
enten”. 

Ouverturestraat
In 1976 verhuisde hij naar zijn gloednieuwe onderkomen aan de 
Ouverturestraat. Om het groeiende aantal patiënten beter van 
dienst te kunnen zijn richtte hij in 1982 de Maatschap voor 
Fysiotherapie Temmink op. “Daar is later Fysiotherapie Glaner-
brug en Fyon uit voortgekomen”, vervolgt Temmink. ‘In 1996 
werd de maatschap naar mijn idee te groot en ben ik er uitge-
stapt. In Gronau heb ik de draad weer opgepakt. Lekker alleen. 
Door persoonlijke omstandigheden ben ik 2013 teruggegaan 
naar Glanerbrug. Ik heb mijn praktijk overgedaan aan Erik Vun-
derink van De Eekmaat. Met Erik heb ik de afspraak gemaakt dat 
ik twee dagen in de week beschikbaar ben voor mijn patiënten. 
Als fysiotherapeut en manueeltherapeut. Ik heb de afgelopen 
jaren op zelfstandige basis vooral in de praktijk aan de Veldker-
slaan gewerkt”.

Old school therapeut
Volgens Erik Vunderink kun je Frans Temmink het best karakte-
riseren als een ‘old school fysiotherapeut’. Door zijn ervaring en 
expertise heeft hij de afgelopen jaren zijn meerwaarde voor onze 
praktijk wel bewezen, meent Erik. “Terwijl ik op mijn beurt van 
mijn collega’s het een en ander op kon steken van de nieuwe 
technieken die zij in hun opleiding hadden geleerd. Bovendien 
word je op ons vakgebied verplicht iedere vijf jaar een bepaald 

aantal punten te behalen. Dat kan door je voortdurend bij te 
scholen of cursussen te volgen. Zo heb ik drie jaar geleden nog 
de cursus dry needling therapie gedaan”. 

Nog een half jaar. Dan zit het erop voor Frans Temmink. “Dan 
heb ik de 50 jaar volgemaakt als zelfstandig fysiotherapeut”, zegt 
hij met trots in zijn stem. “En heb ik meer tijd om te fietsen en te 
wandelen. Of een thriller van Robert Ludlum te lezen”. 



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

PAGINA 4

 
 
      

 
           GRATIS HOORTEST 
                      GRATIS HUISBEZOEK 

                   GRATIS PROEFPERIODE 
    

        Wilt u weten hoe het met uw gehoor is? Maak dan een afspraak voor een geheel vrijblijvende      
 hoortest! Bent u niet tevreden met uw huidige hoortoestellen? Maak dan een  
 afspraak voor een GRATIS second opinion. 

        Zoals Het Hoort!   Zoals Het Hoort!  
        Gronausestraat 1124  Wethouder Nijhuisstraat 247 
       7534 AR Glanerbrug  7545 NH Enschede 
 

www. zoalshethoort.net     contact@zoalshethoort.net     Telefoon: 053 8881664 
 

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

Wij hebben alles voor het reinigen en 
onderhouden van schoenen, jassen, tassen, 

meubelen en autobekleding.

Ledenvergadering Burger-
harmonie online
ENSCHEDE - Vanwege de 
coronacrisis werd de alge-
mene ledenvergadering van 
de Koninklijke Enschedese 
Burgerharmonie deze keer 
online gehouden. Het bestuur 
gaf aan al druk bezig te zijn 
met het opstarten van de repe-
tities na de zomervakantie. 
Voor de zomervakantie wordt 
er nog een grote buitenactivi-
teit georganiseerd om het sei-
zoen toch nog met elkaar af te 
kunnen sluiten. In het bestuur 
werd afscheid genomen van 
Carla Nijhuis. Na acht jaar 
geeft zij het stokje door aan 
Ceciel Arentsen die unaniem 

als nieuw bestuurslid werd 
gekozen. 
Het nieuwe bestuur presen-
teerde twee nieuwe beleids-
plannen. In het artistieke 
beleidsplan wordt onder 
andere toegewerkt naar een 
groot jubileumconcert in 
2022. In het jeugdbeleidsplan 
komt een sterke samenwer-
king met Kaliber Kunsten-
school naar voren en is er ook 
veel aandacht voor het organi-
seren van activiteiten door de 
jeugd voor de jeugd. Meer 
informatie over de KEBH is 
beschikbaar via de website 
www.kebh.nl. 

Nieuw in Enschede: Taxi SDE, de goedkoopste in Twente
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. We 
zijn de goedkoopste in Twente. 
Dat vind ik belangrijk”, zegt Ger-
rit Wulff. “Wanneer binnenkort 
de regels rondom het coronavi-
rus verder worden verruimd 
kunnen we met z’n allen weer 
lekker genieten op een terrasje 

in Enschede of elders. Taxi SDE 
brengt je er graag naar toe. In 
juli kun je daarom nog gebruik 
maken van een speciale actie. 
We brengen of halen je voor  
€ 7,50. Tot een groep van vier 
personen. Ook van en naar Gla-
nerbrug, Lonneker of Boekelo. 
Tevens kun je ook gebruik 

maken van contactloos pinnen”. 

Waar rijdt taxi SDE?
Overal en nergens, waar je 
maar heen wilt.  Groepsver-
voer, discovervoer, luchthaven-
vervoer, VIP-vervoer, school- 
vervoer. 
Nu ook speciaal voor de jeugd: 
***DISCO TAXI***. Met aan 
boord goede muziek met live 
lichtshow.

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

Bieb Glanerbrug beperkt open met regels
GLANERBRUG – De biblio-
theek aan de Gronausestraat 
in Glanerbrug is weer open. 
Wel zijn de openingstijden 
beperkt: maandag 14.00 tot 
17.30 uur, dinsdag 9.30 tot 
12.30 uur en donderdag 9.30 
tot 12.30 uur. Op de andere 
dagen is de bieb gesloten. 

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. 

Taxi SDE draait door!
Aanstaande vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 
voor slechts € 5 door geheel Enschede en Gla-
nerbrug. Dus SDE bellen (0617171916) of 
mailen om te reserveren (service@taxi-sde.
nl). Pinautomaat aan boord.

( ADVERTORIAL )
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Dominee Hans Kroeskop:  
" Coronatijd ook voor Protestantse Gemeente van  
Glanerbrug een rare en tegenstrijdige gewaarwording"

De coronacrisis heeft uiteraard ook weerslag op het kerkelijk 
erf van de Protestantse Gemeente van Glanerbrug. Vanaf half 
maart ging de kerk dicht en werden de zondagse 
samenkomsten op aanwijzing van de PKN geschrapt. Een 
rare en tegenstrijdige gewaarwording. Want een kerk is 
immers dé plek waar in gemeenschappelijkheid de zondag 
wordt gevierd. 

Natuurlijk werd niet bij de 
pakken neergezeten. Onze 
buurgemeente, de PG Losser, 
gaf ons de mogelijkheid om 
samen de zondagse Eredienst 
in digitale vorm te vieren. 
Deze kon dan thuis op de 
gewone tijd van zondagmor-
gen 10.00 uur worden meege-
keken via de site ‘kerkdienst-
gemist.nl’. Uit positieve 
reacties viel af te lezen dat 
middels deze wijze van vieren 
(hoewel niet ideaal) in een 

behoefte werd voorzien. Mede 
dankzij de inzet van vrijwilli-
gers die daar veel tijd in heb-
ben gestoken, werd een digi-
tale uitzending ook mogelijk 
in de eigen kerk aan de Gro-
nausestraat. En dat zal zo blij-
ven tot het moment dat weer 
zal worden overgegaan naar 
fysieke samenkomsten als 
vanouds.
Maar kerk ben je natuurlijk 
niet alleen op zondag. Wat 
door alle bezoekbeperkingen  

node werd gemist was het per-
soonlijk contact. Het bezoek-
werk lag nagenoeg stil, alleen 
in zeer dringende pastorale 
situaties kon hierop een uit-
zondering worden gemaakt. 
Daar kwam bij dat verzor-
gings- en verpleeghuizen ‘op 
slot’ gingen en bezoek aldaar 
aan de meest kwetsbaren en 
eenzamen niet mogelijk was. 
Wat resteerde was het zoeken 
naar telefonisch contact, dat 
vele bezoekvrijwilligers en 
predikant dan ook deden. Op 
die manier bleven we als 
gemeente toch op de hoogte 
van wat er op het persoonlijk 
vlak speelde. 
Bovendien is het in Glaner-
brug gelukkig nog steeds zo 
dat menigeen elkaar wel kent. 

De onderlinge betrokkenheid 
is groot en mensen weten 
doorgaans wel wie een hel-
pende hand of hart onder de 
riem nodig heeft. Zo werden 
boodschappen gedaan voor 
ouderen die niet de deur uit 
konden, en kaarten gestuurd 
naar degenen die het moeilijk 
hadden.  

Kort samengevat: de PG Gla-
nerbrug beweegt zich en is 
present waar nodig. Weliswaar 
beperkt door alle opgelegde 
en inmiddels versoepelende 
maatregelen, maar geenszins 
vleugellam. Zij zoekt naar 
oplossingen en mogelijkhe-
den om de lofzang (zoals dat 
kerkelijk zo mooi heet) gaande 

te houden. En dat lukt haar 
aardig. We merken wel dat zo 
zachtjes aan reikhalzend 
wordt uitgekeken naar het 
moment dat fysieke bijeen-
komsten ‘onder het nieuwe 
normaal’ weer mogelijk zijn. 
De kerkenraad zal op korte 
termijn hierover haar hoofd 
buigen en de mogelijkheden 
daartoe bekijken. Tot die tijd 
blijven de digitale diensten 
gewoon doorgaan. Een vorm 
van vieren en present zijn, ook 
door niet- en randkerkelijken 
schijnbaar bekeken en 
gewaardeerd. Zo heeft het 
dagblad Trouw onlangs lan-
delijk onderzocht. En dat is 
weer een positief punt in een 
moeilijke, nog steeds onze-
kere tijd. 

Hartelijke groet, 
ds. Hans Kroeskop

Grenskeerlkes blazen carnaval voor komende jaar af

GLANERBRUG – Half februari van dit jaar werd de optocht van 
de Glanerbrugse carnavalsvereniging De Grenskeerlkes al 
afgeblazen omdat fikse regenbuien en vooral stevige windstoten 
werden verwacht. Deze week komt het bestuur van De 
Grenskeerlkes met de mededeling in verband met het 
coronavirus geen openbare feesten te zullen organiseren. Aan 
voorzitter Raymond Groothuis vragen we hoe dit besluit tot 
stand is gekomen.
 
Het komende seizoen begint 
half november. Over bijna vijf 
maanden. Is het niet een 
beetje vroeg nu al met dit 

besluit te komen?
Dat is in samenspraak met alle 
Enschedese carnavalsvereni-
gingen gebeurt. Na 1 septem-

ber mag je wellicht feestjes tot 
100 mensen organiseren. Geen 
grotere evenementen zoals car-
naval dus.

Waarom heeft het bestuur dit 
besluit nu al genomen?
Op de grote feesten van de 
Grenskeerlkes komen al gauw 
tussen de 400 en 700 mensen. 
Dat begint half november met 
de opkomst van de nieuwe 
prins, maar de voorbereiding 
van het seizoen begint natuur-
lijk al eerder. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de wagenbouw.

Geen opkomst van een 
nieuwe prins dus. Wat 
betekent dat voor de huidige 
prins Ed en zijn adjudant 
Fred. Blijven die twee nog een 
jaartje aan?
Nee. Van prins Ed en adjudant 
Fred hebben we direct na 
afloop van het afgelopen sei-
zoen afscheid genomen. Het 
komende seizoen geen nieuwe 
prins dus. De kleding voor de 

eerstvolgende nieuwe prins ligt 
al klaar.

Het echte seizoen begint half 
februari 2021. Over acht 
maanden. Dan kunnen de 
richtlijnen wel zo versoepeld 
zijn dat carnaval vieren 
gewoon mogelijk is. Dus met 
het jaarlijkse fruhschoppen 
en de optocht.
Op advies van het RIVM heb-

ben de Enschedese carnavals-
verenigingen alle activiteiten 
op een laag pitje gezet. Wij dus 
ook. We vinden dat we het ook
niet kunnen maken uit respect 
voor de zorg. Je moet wel 
bedenken dat de hele corona-
crisis in Nederland is begon-
nen tijdens het carnaval in Bra-
bant.

Dan hebben de leden van de 

Grenskeerlkes het volgend 
jaar veel in te halen.
Hoewel je geen coronakoffiedik 
kunt kijken wordt 2021 – 2022 
ongetwijfeld een knallend sei-
zoen. We hebben genoeg tijd 
om zaken als de kleding voor 
de loopgroep en de wagen voor 
te bereiden. We overbruggen 
de tijd met de leden door het 
organiseren van een familiedag 
of een gezellige brunch.

Maatwerk voor aanpak wateroverlast in 
Nieuw Frieslandstraat
GLANERBRUG - Uit onderzoek blijkt dat meerdere huizen in 
de Nieuw Frieslandstraat grondwateroverlast hebben. 
Daarom gaat de gemeente in de openbare ruimte maatregelen 
treffen, schrijft de gemeente in een brief aan de bewoners.

“Omdat niet elke straat het-
zelfde is en de bodemopbouw 
overal anders is, kiezen we 
voor maatwerk per straat”, zegt 
projectleider Patrick Spijker 
van de gemeente Enschede. 
“In samenwerking met de 

Universiteit Twente gaat de 
gemeente invulling geven aan 
het maatwerk per straat om de 
grondwateroverlast aan te 
pakken. Hiervoor hebben we 
ook de input van de aanwo-
nenden nodig”.

Spijker: “In verband met de 
huidige coronamaatregelen is 
het gemeentelijk beleid dat er 
(nog) geen huisbezoeken 
mogen plaatsvinden. Om de 
aanpak van de overlast niet 
onnodig te laten vertragen, 
willen we daarom telefonisch 
met de bewoners in gesprek. 
Tijdens dit gesprek krijgen de 
bewoners ook de gelegenheid 
om vragen te stellen”. 

Gezondheidscentrum Glanermaten opent de deuren! 
GLANERBRUG - Na jaren van plannen maken, overleggen en (ver)bouwen 
is het dan eindelijk zover: maandag 22 juni openen de deuren van het 
nieuwe gezondheidscentrum Glanermaten aan de Jacob Roggeveenstraat 
45. De huisartsenpraktijken Geenen/Lesterhuis en Sanders zullen per 22 
juni vanuit dit centrum werken. Maar ook fysiotherapie Fyon, podotherapie 
Wender, thuiszorgorganisatie Livio, buitenpoli Mediant, prikpost Medlon 
en logopedie Logodirect zullen vanaf deze locatie werken. 

Het nieuwe centrum bevindt zich naast 
de andere huisartsenpraktijken en apo-
theek de Eekmaat. Aan het Gezond-

heidsplein zijn naast de huisartsenprak-
tijk meerdere andere gezond heids -
werkers gevestigd zoals fysiotherapie, 

diëtiek, de wijkcoaches, verloskundige 
zorg en het consultatiebureau, waar-
door overleg en samenwerking makke-
lijker wordt.
Er moeten nog wat karweitjes worden 
gedaan. Onder andere het buitenterrein 
is nog niet klaar. De ingang van het cen-
trum zit aan de zijkant van het gebouw, 
aan het parkeerterrein. De ingang is 
voor auto’s bereikbaar via de toegang 
naar de apotheek of Fyon. Fietsers en 

voetgangers kunnen via de Jacob Rog-
geveenstraat naar de ingang van het 
gezondheidscentrum. De prikpost van 
Medlon heeft een eigen ingang.
Met dit nieuwe onderkomen, ontwor-
pen en ingericht volgens de laatste 
richtlijnen, zijn we klaar voor de toe-
komst. We hebben meer ruimte om zorg 
te verlenen en nieuwe plannen te reali-
seren. De huisartsen, assistentes en 
praktijkondersteuners blijven op het 

nieuwe adres werken op de manier 
zoals u van ons gewend bent. Ook de 
telefoonnummers blijven hetzelfde. Wij 
zijn blij met ons nieuwe praktijkpand en 
we hopen u ook daar naar alle tevreden-
heid tot dienst te zijn. 

Met vriendelijke groeten,
Medewerkers huisartsenpraktijk 
Lesterhuis & Geenen en huisartsen-
praktijk Sanders

Hoe houdt het coronavirus u in de greep?
Het coronavirus houdt ons nog steeds 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 heeft iedereen de ingrijpende gevolgen ondervonden. 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? En na de versoepelende richtlijnen?
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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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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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7
Buitenspeeldag
buurtvereniging Bultsbeek

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)
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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

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl 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 

Macarons
Luxe macarons in 

zomerse kleuren en 
smaken

www.oonk.nlHengelo, Enschede

Van akker tot bakker naar u, de consument

"Vriendelijkheid, Kwaliteit, 
Versheid en Puur"

Kaasstengel

Croissant

Fraise taartjeFraise taartje
1,00

14,95

Macarons
Luxe macarons in 

zomerse kleuren en 

"Vriendelijkheid, 
Versheid en 8,25

0,95per stuk

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

Gronausestraat 1199  GlanerbruG  
tel. (053) 461 53 53

Bij aankoop 
van een 

ontspiegelde 
bril 

gratis 
een zonnebril 

op sterkte
* Vanaf € 150,-

* 

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

Eenarmige bandiet langs de Oostweg geveld
GLANERBRUG – De ‘eenar-
mige bandiet’ zoals Bert Schu-
rink zijn ‘kunstwerk’ langs de 
Oostweg noemde is geveld. 
Hij plantte zijn ‘creatie’ enkele 
weken geleden stevig in de 
drekkige bodem van de sloot 
tussen de rotonde en de Gro-
nausestraat. Door de maai-
werkzaamheden langs de 
Oostweg moest de bandiet 
echter het loodje leggen. Het 
hek ‘Loat goan’ van de Rotter-
damse kunstenaar Marc Ruy-
grok een eindje verderop dat 
bijna volledig werd overwoe-
kerd door klaver, brandnetels 
en pijpenstrootje staat er nu 
weer spic en span bij. 
Bert kan er alleen maar om 
lachen. “Ja. Ik heb ook 
gehoord dat er is gemaaid. 
Jammer dat ie is gesneuveld, 
maar het natuurlijk geen 
ramp. Het was een ludieke 
actie met hulp van de (sociale) 
media. Met weinig middelen 
gekkigheid uithalen door iets 
te overdrijven. Ik heb er nie-
mand te kort mee willen 
doen!”.

De redactie van de Grens-
streek heeft ook de gemeente 
om een reactie gevraagd, maar 
heeft van de afdeling commu-
nicatie nog geen antwoord 
ontvangen. 
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Geen musical maar einde-
jaarsplons
Voor kinderen die dit jaar in groep 8 zitten valt de eindmusical 
en het schoolkamp in het water. Om het schooljaar toch goed af 
te sluiten kan de klas komen zwemmen en een eindejaar duik 
nemen in het mooie subtropische zwemparadijs Aquadrome.

Speciaal voor deze doelgroep stelt het zwembad tot aan de 
schoolvakantie het binnenbad van 11.15 tot 14.15 uur open. 
Voor jongeren tot en met 12 jaar geldt dat zij geen 1,5 meter 
afstand dienen te houden tijdens het sporten, dit geldt ook voor 
zwemmen. Wat is er leuker dan samen met je klasgenoten de 
golven trotseren en van de wildwaterbaan of van de glijbaan 
gaan.  

Kiek eens (d)an XL
De eerste reünie van De Grenspoal in 2010

GLANERBRUG – Op zaterdag 15 mei 2010 werd in 
de Dinkelbrug de eerste reünie gehouden voor oud-
leden van jongerensoos De Grenspoal. De Grens-
poal was tussen 1968 en 1985 hét ontmoetingscen-
trum voor de Glanerbrugse jongeren. De eerste 
activiteiten begonnen in een huiskamer aan de 
Kerkstraat. In 1971 verhuisde de Grenspoal naar de 
Gronausestraat.
Sjaak Gering, Joop Tip en Joop van Ommen zijn van 
de ‘tweede generatie’ Grenspoalgangers. Ze hebben 
de periode aan de Kerkstaat niet meegemaakt, wel 
de roerige jaren aan de Gronausestraat. Ze maakten 
toen deel uit van het comité dat de reünie organi-
seerde. “We waren in die tijd één grote familie. De 
saamhorigheid was bijzonder groot,’ vertelden de 
drie tijdens het interview ter gelegenheid van de 
reünie. “Je stond nooit alleen, iedereen hielp ieder-
een. En veel stelletjes kregen er verkering en gingen 
trouwen. Op de bruiloft kreeg het bruidspaar van het 
bestuur altijd een met geld gevulde grenspoal”.

In deze Kiek eens (d)an XL twee foto’s uit de jaren 70 
en twee foto’s van de eerste reünie in 2010. 

1: Wandeldriedaagse in Losser
2. Huifkartocht
3. Foto’s kijken
4. Gezellig!

1

2

3

4
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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

Winschoten
Winterswijk (3x)

Almelo (3x) DeldenAlmelo (3x)

www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.

De aanbiedingen zijn geldig van
22 juni t/m 6 juli  2020. 

  Axe

  Hansaplast
Basic mix-pack sensitive 
8 strips + 4x 10x6cm 

M&M's

PB     Mexx    

Hondenvoer 

Olaz       
Hydraterende dagcrème 7 in 1 spf15 
anti-age of hydraterende nachtcrème 15ml

Shampoo volume, colour protect & shine, 
total repair, million gloss of liquid silk 
250ml 

Kitkat
Chunky melkchocolade 3-pack   
Per stuk € 0,59

Dove   
 Deospray beauty finish 200ml

Elizabeth Arden
Sunflowers eau de toilette 50ml

Côte d'Or      
Melk chocolade 150gr Diverse soorten 100gr

Per stuk € 0,29

Peanut 200gr of choco 250gr

Conditioner oxygen hydra 250ml

Neutral
Shampoo anti roos 250ml

Showergel africa, dark temptation of
excite 250ml

  Dove

Gliss Kur

Schoonmaakazijn 5L City breeze after shave spray 50ml

Dirol kauwgom
Raspberry cocktail, white mint of 
passion fruit. Per stuk € 0,10

-90%

-73%

-30%-62%

-60%-73%-84%

-67% -78%

-85%

-90%

Kitkat

€ 8,90
elders

Delden Doetinchem EnterAlmelo (3x) Delden

-75%

Haaksbergen   Losser Haaksbergen   Losser Haaksbergen Ootmarsum 's Heerenberg

  Hansaplast

Elizabeth Arden

Winschoten Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.

Gliss KurNeutral

€ 8,90€ 8,90€ 8,90€ 8,90€ 8,90€ 8,90
elderselderselderselderselders

Olaz    

-78%

€ 1,00

-59%

€ 3,99
elders

-75%

Côte d'Or   

€ 1,00

€ 5,95
elders

€ 10,49
elders

€ 3,99
€ 17,78

elders

€ 12,00
elders

€ 6,50
elders

€ 0,69
€ 4,13

elders € 3,59
elders €  2,49

elders

€ 1,99

€ 4,99

€ 2,12
elders

€ 2,69
elders

€ 4,50
elders

€ 3,87
elders€ 1,00

€ 7,35
elders

€ 1,00 30 VOOR

€ 1,99
2 VOOR

€ 1,00

5 VOOR

€ 1,00€ 0,69

€ 1,50 € 1,50

€ 1,99

€ 23,70
elders

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


