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Gemeente op zoek naar 
initiatieven voor 'De Brug'

Nieuw in Glanerbrug: 
Apacionada Mode

Wilhelmina na de zomer
vakantie weer compleet

GLANERBRUG – De leerlingen van de obs Glanerbrug-
Noord namen vorige week woensdag op een bijzondere 
manier afscheid van juf Marijke Spiele (66) en meester 
Harry Hemelt (66). Beiden gaan ieder na 43 jaar openbaar 
onderwijs met pensioen. Alle groepen hadden speciaal voor 
juf en meester een optreden verzorgd. Een dansje, gedicht of 
sketch dat vanwege de corona door de kids in hun eigen 
klaslokaal werd opgevoerd. 

Juf Marijke en meester Harry 
begonnen hun carrière in het 
onderwijs in Enschede. Mees
ter Harry aan de Pieter van 
Tuylschool, juf Marijke aan de 
Scheepstraschool. Tot mees
ter Harry in 2000 naar de obs 
GlanerbrugNoord verhuisde, 
werkte hij achtereenvolgens 
op de Averbeke en De Lipper. 
“Op Noord had ik het al snel 
zo naar de zin dat ik maar ben 
gebleven. Tot het einde van 
mijn schoolloopbaan dus. In 
het eerste jaar was het wel 
even de kat uit de boom kij
ken, maar als de ouders een
maal weten wat ze aan je heb
ben zit je gebakken”, glimlacht 
Harry. “Wel jammer dat het 
einde een beetje vreemd is 
verlopen. Op 10 maart ging de 
school dicht door het corona

virus. En ik ben niet weer 
terug geweest tot dit afscheid”. 

Werkzame leven
Het werkzame leven van juf 
Marijke heeft zich voor het 
grootste deel in Glanerbrug 
afgespeeld. In mei 1978 kwam 
ze als invalster op de Jan Lig
thartschool voor het eerst 
naar Glanerbrug. “In augus
tus mocht ik in de tweede 
klas, nu groep 4, een proefles 
geven voor een vaste baan”, 
herinnert juf Marijke zich nog 
goed. “Leerkrachten Henk 
Weyschede en George Robers 
beoordeelden de proefles die 
ik gaf heel positief. Het was 
een voorleesles met een werk
blad over ‘Borre en de nacht
zwarte kat’. Ik weet het nog 
goed. Het ging over jaloers 

zijn”. Juf Marijke bleef tot 1992 
aan de Schipholtstraat. Toen 
verhuisde ze naar de Pestaloz
zischool aan de Bultsweg.

Op de Pestalozzischool, later 
obs GlanerbrugNoord, heeft 

juf Marijke alle groepen 
gedraaid. “Goa ie op die 
school achter het spoor wer
ken? Doar is het niet pluis”, 
waren de eerste reacties die ik 
hoorde in het dorp. “Nou, 
daar heb ik nooit iets van 

gemerkt. De band met de 
ouders is vaak veel intensie
ver dan op andere scholen. 
Dat komt ook omdat we er 
samen met de ouders alles 
aan doen het beste uit de kin
deren te halen. En dan doen 

we graag extra stapjes voor de 
kids die het niet altijd even 
gemakkelijk hebben. Dat zal 
ik straks het meeste missen: 
de kinderen die je niet meer 
ziet opgroeien, zich ontwik
kelen tot persoontjes”. 

Bijzonder afscheid juf Marijke en meester Harry

Alle leerlingen van de obs Glanerbrug-Noord willen graag met juf Marijke en meester Harry op de foto (foto Jenne Smit)

Zomerstop
De komende weken even 
geen papieren Grensstreek 
in de bus. De medewerkers 
van de krant van en voor 
Glanerbrug(gers) hebben 
of houden vakantie.
De eerstvolgende Grens-
streek verschijnt op don-
derdag 3 september.
Wel kunt u het nieuws en 
de nieuwtjes uit Glaner
brug blijven volgen op de 
Facebookpagina van de 
Grensstreek. We wensen 
iedereen een fijne en zon
nige vakantie.

Overlast jongeren steekt in Glanerbrug de kop weer op
GLANERBRUG – In Glanerbrug is de afgelopen weken op 
verschillende plekken in toenemende mate weer sprake van 
overlast door jongeren. Brandjes stichten, vernielingen, 
scheuren met scooters, rond laten slingeren van flessen en 
chipszakken. De omwonenden van het Cruyff Court, het 
ecopark in de ecozone en de parkeerplaats aan de Ekersdijk 
zijn het zo langzamerhand beu. 

Met name de parkeerplaats en 
de skatebaan aan de Ekersdijk 
is op dit moment een hotspot. 
Het is de laatste tijd steeds 
meer een plek geworden waar 
ook jongeren uit andere wij
ken van Enschede elkaar ont
moeten. Daarom is deze in 
overleg met de sportvereni
gingen de hele maand juli 
afgesloten. Een bord bij de 
toegang geeft aan dat de leden 
wel toegang hebben, de hang
jongeren worden geweerd. 
Daar zal de politie op handha
ven.
 
Het merendeel van de klach

ten van de omwonenden 
komen op het bordje van wijk
agent René Nijhuis en wijkre
gisseur Job Kantelberg van 
stadsdeel Oost. Gijs Vitadamo 
probeert als jongerenwerker 
bij Alifa te werken aan het bie
den van alternatieven aan jon
geren en het vergroten van het 
begrip tussen de buurt en de 
jongeren. De drie kunnen zich 
goed voorstellen dat de jonge
ren stonden te popelen om 
elkaar weer te ontmoeten. Om 
te chillen. Door de corona 
konden ze wekenlang niet 
naar school, het jongerencen
trum of hun sportvereniging. 

Hun sociale basis ontbrak 
daardoor. Het is alleen jam
mer dat een kleine groep jon
geren daarbij de grenzen over
schrijdt, vinden ze.
 
Structurele oplossing
“Op korte termijn willen we in 

eerste instantie rust in de buurt 
brengen en de jongeren snel 
alternatieven bieden. Maar op 
langere termijn zullen jonge
ren, buurtbewoners en vereni
gingen samen op zoek moeten 
naar een structurele oplossing. 
Wij vinden dat we dit probleem 

alleen samen op kunnen los
sen. En zeker niet door de jon
geren steeds maar weg te 
jagen. Wij hebben daarin, ieder 
vanuit zijn eigen discipline, 
een verbindende rol”.

Lees verder op pagina 3

De entree naar de parkeerplaats en de skatebaan aan de Ekersdijk is de maand juli afgesloten  
voor onbevoegden door een hek  (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 3 september 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. 

Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 0535383342, ook tijdens weekeinden.
Bij geen gehoor via het ziekenhuis op laten roepen: 0534873565. 
 
Naviva Kraamzorg 
Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. Telefoonnum
mer: 088–77 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereik
baar.
 
Maartje Kraamzorg  
Lutterstraat 4, 7581 BV Losser. 
www.maartje.nl / 0880005215. 
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 Apo
theek.
 
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond, nacht 
en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 0534314664. 

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: 0541516515.Daarna bij de dienstdoende apotheken 
in Enschede of Hengelo. 
 

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. 
Telefoon: 0534618738.
 
Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. 
Telefoon: 0537000000.
 
Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 0534618891.
 
Podotherapie Podofit 
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 0532030055 
 
VitaalCenter Smulders 
FysiotherapiePodologieSteunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 0620626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres:  Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

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
Mpact  9.00  10.30 uur
Wijkteam OostBuiten 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

Politie  wijkagent Dennis Baaijens  0900  8844

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 
Zondag 12 juli 10.30 uur: Eucharistieviering (B. Visschedijk) 
mmv het herenkoor

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  
Ariënshuis in de maand juli 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 www.mariavlucht.nl

Medisch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Jacob Roggeveenstraat 51
Van der Bij  053  4611434 
Van Brenk  053  4617904 
Voss  053  4611200 

Gezondheidscentrum Glanermaten, 
Jacob Roggeveenstraat 45
Geenen/Lesterhuis  053  4612076 
Sanders  053  4611300 

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.
 
Gezondheidscentrum Glanermaten, 
Jacob Roggeveenstraat 45
Fysiotherapie Fyon  0537000000
Podotherapie Wender – 0850513819
Thuiszorg Livio – 09009200
Mediant buitenpoli
Prikpost Medlon – 0884633566
Logopedie Logopediedirect  0654327726

Mondzorg en tandartsen
Dental Art  053  8881974 
De Boer  053  4619018 
De Wals  053  4615808 
Löwik  053  4615062
Rabenstein  053  4612280 

Tandarts buiten spreekuren
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de 
Tandarts Post Twente. Telefoon: 0537920040. 

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk  ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
 Schoolstraat 17, Glanerbrug
 Esmarkelaan 170, Enschede
Email: info@ashanty.nl

Wilt u ook
adverteren in 
deze krant?

Bel 
053-461 33 66

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN
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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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Vervolg van pagina 1: 

Overlast jongeren. Oké. Maar 
geen vuur met vuur bestrijden
Volgens jongerenwerker Gijs moet je geen vuur met vuur 
bestrijden. “Ik geloof in de kracht van het samen oplossen 
van de problemen, je samen verantwoordelijk gaan voelen, in 
gesprek gaan mét jongeren in plaats van óver jongeren’’, 
meent hij. “In overleg met stadsdeel Oost zal Alifa weer activi
teiten gaan organiseren nu de regels rond corona zijn versoe
peld. Ik hoop bijvoorbeeld dat jongerencentrum de Hut bin
nenkort weer open kan gaan”. 
Gijs houdt zich verder bezig met het ondersteunen van jonge
ren richting volwassen worden en talentontwikkeling. “Ik 
denk ook  aan  het aanbieden van workshops over sociale 
media of seksualiteit en relaties bijvoorbeeld”. Job Kantel
berg hoopt dat het afsluiten van de parkeerplaats nu even rust 
brengt in de buurt. Op lange termijn ziet hij vooral het belang 
in van  het vinden van alternatieven voor de jongeren: bij
voorbeeld een geschiktere hangplek of andere activiteiten. 
Ook wil hij zich samen met Gijs en René inzetten voor het 
op gang brengen van een dialoog tussen bewoners en jonge
ren. “Dat moet op langere termijn meer structuur voor de 
jongeren bieden”, zegt hij. “Het wordt tijd dat we ophouden 
met het blussen van brandjes en met de jongeren zoeken 
naar een structurele oplossing”. 

Bloedafname op afspraak in 
Glanerbrug
GLANERBRUG  De reguliere zorg is weer gestart. Afgelopen 
weken hebben we gemerkt op onze locaties bloedafname dat er 
een toename van patiënten is. Om invulling te kunnen geven 
aan de 1,5 meter samenleving gaan wij op onze locaties geleide
lijk over naar bloedafname op afspraak.
Op onze prikpost in het nieuwe gezondheidscentrum Glaner
maten aan de J. Roggeveenstraat in Glanerbrug gaan we vanaf 22 
juni over naar bloedafname op afspraak. U kunt een afspraak 
maken via www.medlon.nl. Patiënten die een afspraak hebben 
gemaakt gaan vóór vrije inloop. Wij houden op deze locatie reke
ning met een korte overgangsperiode door vrije inloop van pati
enten die nog niet op de hoogte zijn van deze nieuwe dienstver
lening. Echter gaan we op de genoemde prikposten spoedig 
volledig over naar bloedafname alléén op afspraak. Op deze 
manier kan vooraf het aantal patiënten in de wachtkamer 
beperkt worden en daarmee de 1,5 meter afstand gegarandeerd 
worden.
Vanwege het coronavirus vragen wij patiënten om niet naar een 
locatie van Medlon te komen wanneer ze klachten hebben zoals 
hoesten, benauwdheid, verkoudheid of koorts. In dat geval dient 
de patiënt telefonisch contact op te nemen met de huisarts om af 
te stemmen of de bloedafname kan worden uitgesteld of dat de 
patiënt thuis geprikt kan worden of op afspraak naar een coron
aprikpost in Hengelo.
Om patiënten en aanvragers goed te kunnen voorzien van actu
ele informatie adviseren wij www.medlon.nl te raadplegen.

Nog even geduld!  
Dan komt ‘Stil…zwijgend’ uit
GLANERBRUG  Over vier maanden (in november) presenteert 
de Historische Kring Glanerbrug (HKG) het derde boek. In dat 
boek ’Stil…zwijgend’ besteden we aandacht aan de meer dan 
120 Glanerbrugse jongens en mannen die tussen 1945 en 1962 
werden uitgezonden naar NLIndië en naar NieuwGuinea. Van 
bijna 100 veteranen hebben we foto’s en/of ander materiaal 
gekregen van de betreffende families. Met dat materiaal en met 
de verhalen die we te horen hebben gekregen in onze bijna twee 
jaar durende zoektocht, hebben we een rijk geïllustreerd boek 
samengesteld vol uniek fotomateriaal. De soms zeer indrin
gende verhalen die de veteranen hebben doorgegeven, illustre
ren een bewogen periode in de vaderlandse geschiedenis die 
helaas onderbelicht is gebleven en die vaak ook eenzijdig werd 
weergegeven. Voorzitter van de HKG, Willie Meester, over dit 
derde boek van de club:
“De belangstelling voor onze eerste twee boeken was geweldig, 
dus met die derde gaat het ook wel lukken. Wat dit boek bijzon
der maakt is dat we inzage hebben gekregen in brieven die over 
en weer zijn gestuurd en dat maakt het beeld van de uitzending 
levendiger. Ik ben er zeker van dat we ook met dit boek een 
belangrijk deel van de geschiedenis van Glanerbrug en van Gla
nerbruggers hebben vastgelegd.” 
Dankzij diverse sponsoren kunnen we het boek, dat in een 
beperkte oplage gaat verschijnen, aanbieden voor € 15,00. 
In november is ‘Stil….zwijgend’ te koop bij:
–  Drogisterij Hardick aan de Kerkstraat, 
–  Jan Haast Primera aan de Gronausestraat, 
–  Jumbo Lochan aan de Schoolstraat, 
–  Shell Ten Thij aan de Gronausestraat en 
–  Drukkerij Dirk van Dijk aan de Bultsweg. 
U kunt nu alvast een boek reserveren door een mail met uw 
gegevens (adres, tel.nr) te sturen naar wmeester@home.nl 
Wij nemen dan contact met u op over de betaling en de afleve
ring van het boek.

De man met de pleister op de knie is Glanerbrugger Ab de Vries 
(foto HKG)

Coöperatiefonds van Rabobank biedt financiële steun 
aan Glanerbrugse verenigingen en organisaties
GLANERBRUG – Linda Maathuis en Henk Jan Nijhuis 
vertegenwoordigen Glanerbrug al enkele jaren in de leden-
raad van de Rabobank Twente Oost. Uit die ledenraad 
komen ook de mensen voor het Coöperatiefonds. Voor 
Glanerbrug maakt Henk Jan Nijhuis deel uit van het 
Coöperatiefonds dat zich richt op initiatieven die het 
maatschappelijk leven in Twente Oost versterken. Het 
Coöperatiefonds steunt sociale of culturele projecten in 
Glanerbrug daarbij financieel. 

De afgelopen jaren hebben verschillende Glanerbrugse ver
enigingen en organisaties al eens een bijdrage ontvangen uit 
dit fonds. Op het lijstje van Henk Jan Nijhuis staan bijvoorbeeld 
het herinneringsmonument op het Heldersplein, de oefenkooi 
bij de Tennisvereniging Glanerbrug, de zonnepanelen bij Ons 
Clubje, de beveiligingscamera’s bij Avanti W. en Sportlust, het 
zomerconcert vorig jaar van Wilhelmina en de boeken die de 
Historische Kring Glanerbrug heeft uitgegeven. Nijhuis: “Zij 
hebben voor hun project een bijdrage ontvangen uit het Coö
peratiefonds. Een deel van de winst van de Rabobank gaat 
namelijk naar het Coöperatiefonds. Een vereniging of organi
satie die een project aanmeldt kan gemiddeld rekenen op een 
financiële bijdrage van 30 tot 35 procent van de totale kosten. 
Uiteraard moet zo’n project wel een breed draagvlak hebben. 
De aanvragen worden door het Coöperatiefonds twee keer per 
jaar beoordeeld, in maart en september”. 
Wil je als vereniging of organisatie dit jaar nog een aanvraag 
doen? Dat kan tot 1 september. Ga daarvoor naar de website: 
rabobank.nl/lokale-bank/twente-oost/sponsoring/. Daar kun 
je een aanvraagformulier invullen. 

De coöperatieve missie van de Rabobank
De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen 
met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een ster

kere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitda
gingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer 
bereiken dan alleen.

Linda Maathuis en Henk jan Nijhuis maken namens Glaner-
brug al enkele jaren deel uit van de ledenraad. Daarnaast ver-
tegenwoordigt Henk Jan Glanerbrug in het Coöperatiefonds 
(foto Jenne Smit)

Nieuw in Glanerbrug: Apacionada mode
GLANERBRUG – Drie maanden geleden zat Carola Labuda 
(60) nog in Maspalomas op de Canarische Eilanden. Sinds 23 
juni runt ze damesmodezaak Apacionada aan de Gronau-
sestraat 1237 in Glanerbrug. Typisch Carola. Die kan niet 
stilzitten. ”In eerste instantie was het de bedoeling een kraam 
op de Bazaar Beverwijk te huren. Dat ging niet door. Op 
bezoek bij familie in Glanerbrug werd ik attent gemaakt dat 
dit pand (Katisha) te huur was. Je kunt wel nagaan dat het 
toen snel is gegaan”. 

Carola woonde ruim 20 jaar op de Canarische eilanden. Op 
markten en in haar winkel verkocht ze voornamelijk sieraden en 
mode. Ze is bijzonder tevreden over de eerste week in haar 
nieuwe zaak in Glanerbrug. “Het was een leuke openingsweek. 
Het ziet ernaar uit dat de dameskleding die ik persoonlijk in Ita
lië en Spanje inkoop in Glanerbrug aanslaat. Zo heb ik bijvoor
beeld de hele maand juli nog een schattig joggingpak in de 
maten 25 tot 41 in de aanbieding voor slechts € 29”. Naast dames
kleding verkoopt Apacionada (= passie voor mode) ook sieraden 
en accessoires zoals riemen en tassen. Exclusief is Carola met 
haar Cliccs, haar eigen creatie. Dat zijn (zomer)slippers die je 
zelf kunnen versieren.

De Cliccs zijn exclusief bij Apacionada  (foto Jenne Smit)

Apacionada mode
Gronausestraat 1237, Glanerbrug
Kijk voor info ook op de Facebookpagina van Apacionada

Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag: 10.00 – 18.00 uur
vrijdag: 10.00 – 20.00 uur (vanaf 1 augustus)
zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
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Ga naar rabo.nl/twenteoost/cooperatiefonds

Heb jij een goed idee?

Rabobank Twente Oost

Coöperatiefonds

Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee? 

Rabobank Twente Oost heeft een speciaal fonds voor projecten 

die onze regio versterken: het Coöperatiefonds. Dit fonds richt zich

op (duurzame) initiatieven die het maatschappelijke, sociale of

culturele leven in Twente Oost versterken. Denk hierbij aan het

verduurzamen van een clubgebouw, het in stand houden van

cultureel historische elementen en innovatieve projecten die de

leefbaarheid in de omgeving van zowel jong als oud versterken.

Jaarlijks stellen we een bedrag vast dat we teruggeven aan de

samenleving door deze initiatieven te ondersteunen.

Dien een aanvraag in bij het Coöperatiefonds van Rabobank

Twente Oost via rabo.nl/twenteoost/cooperatiefonds

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

Gronausestraat 1199  GlanerbruG  
tel. (053) 461 53 53

Bij aankoop 
van een 

ontspiegelde 
bril 

gratis 
een zonnebril 

op sterkte
* Vanaf € 150,-

* 

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 

VACATURE 
SDE TAXI

In verband met een groot succes van Taxi SDE, zijn wij 
op zoek naar een zeer gemotiveerde taxichauffeur (gaat 
om de vrijdag en zaterdag). 
Om ons team te versterken ben je van harte welkom 
mits je ....
 *  Een geldige Taxipas bezit.
 *  Wel een (beetje) ervaring en stratenkennis in   
     omgeving Enschede. 
  En we leren jou de kneepjes van het vak.
 *  Klantvriendelijkheid en een gezelligheidsmens is  
  onze prioriteit..

Feest bij Taxi SDE.. begint voor onze vaste klanten al 
bij de instap tot de eindlocatie. Nette verschijning en 
correct handelen is zeer van belang. Wat denk je????
Dat lijkt mij wel wat om het Team van Taxi SDE te 
willen versterken. Leuk....solliciteer bij ons... effe korte 
motivatie naar Taxi SDE.
Wel graag mailen: service@taxi-sde.nl

Tevens zijn wij, SDE KOERIER, op zoek naar koeriers 
voor nachtwerk en distributie.
Wie weet worden we misschien wel collega’s.

Limoen cake
Een zomers frisse 

traktatie

www.oonk.nlHengelo, Enschede

Van akker tot bakker naar u, de consument

"Vriendelijkheid, Kwaliteit, 
Versheid en Puur"

Notenbroodje

2,95
1,50

"Vriendelijkheid, 
Versheid en 4,95

Limoen snack

Wilt u
adverteren

in deze
krant?

Bel
053-461 33 66
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pagina �

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)847137768

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.

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 fysi
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

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-

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 

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

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

JaaRgang 31 - nR. � - WOEnSDag �� JanUaRi �010

Bij de foto: Herman Boermans (links) en Bertus van der Haar bemanden de afgelopen jaren 

het bureau aan de Gronausestraat. Nu het bureau is gesloten gaan ze met pensioen.

(foto Jenne Smit)  

Nu al meer aanmeldingen voor 

carnavalsoptocht Grenskeerlkes
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GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

Bij de foto: Hans Gosselt, Frans Leloux, Willy Muller, Hennie Kuipers en Thijs Schutter zijn 

maar wat trots dat het doopvont van Bentheimer zandsteen weer terug is in Glanerbrug. 

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

Voor deelname aan de carnavalsoptocht op 7 februari kunt u zich nog steeds aanmel-

den bij: Evert Lammers, James Rossstraat 13  7534 ZZ  Glanerbrug (053-4612327), 

email: eehlammers@home.nl. Henk Groothuis, Dirk Hartogstraat 8, 7534 BX  Glaner-

brug (053-4614542). Jos Broeze, Kerkstraat 93, 7532 AS  Glanerbrug (053-4618610),  

fax: 053-4614096, email: grenskeerlkes@broeze.nl

U kunt aan de optocht meedoen als éénling of duo, kleine of grote groep, met kleine of 

grote wagen en u kunt door mee te doen ervoor zorgen dat de optocht extra groot kan 

worden. Ook kunt u ‘reclame’ in de optocht aanmelden.

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

Loes bij  huisartsen

Vervolg op pagina 3

Toch een Grensstreek!!
Als Stichting De Grensstreek doen we er alles aan de krant van en 
voor Glanerbruggers bij iedereen te bezorgen. Ook verspreider 
Twentehuisaanhuis zet zich ervoor in. Helaas lukt dat op dit 
ogenblik niet. Mocht u geen Grensstreek hebben ontvangen kunt 
u dat melden door een email te sturen naar info@twentehuis-
aanhuis.nl. Met vermelding van postcode, huisnummer en tele
foonnummer.
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
–  ’t Hoekje, Bultsweg
–  Coop, Esmarkelaan
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Hoe houdt het coronavirus je 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 jou persoon-
lijk. Welke zijn dat? Wat heeft het coronavirus in de afgelopen maanden veranderd in je leven? En na de versoepelende richtlijnen?

Dennis Baaijens
Leeftijd: 35 jaar
Woont in Enschede
Beroep: Wijkagent Glanerbrug
 
Welke impact hebben de (actuele) maatregelen op je 
persoonlijke leven en werkzaamheden?
Op dit moment kunnen vrijwel alle dagelijkse activiteiten weer 
opgepakt worden en daar maak ik dan ook dankbaar gebruik 
van. Ook op straat zien we ook dat het ‘normale’ dagelijkse leven 
weer opgestart is en dat zien wij dan ook terug in de meldingen. 
Veel overleg met netwerkpartners kan weer in een normale vorm 
op locatie plaatsvinden. En we kunnen iets minder terughou
dend zijn in huisbezoeken.   
 
Met welke gevolgen?
Vooral in het begin van de ‘coronacrisis’ zagen wij dat er vooral veel jeugdoverlast en drugsoverlast 
meldingen binnen kwamen in Glanerbrug.  Het was vooral in het begin even zoeken hoe we met 
de nieuwe situatie om moesten gaan en op welke wijze de overlast aangepakt diende te worden. 
Veel netwerkpartners waren vanwege de lockdown thuis aan het werk en het was vooral in het 
begin zoeken hoe we daar mee om moesten gaan.
 
Hoe hebt je op de ontstane situatie geanticipeerd?
Uiteindelijk hebben we als politie extra ingezet en merkte we snel verbetering in Glaner
brug.  Samen met onze netwerkpartners zijn we druk bezig de overlast op meerdere vlakken aan te 
pakken en met het nodige succes.  We zien wel dat het op andere plekken weer opkomt en probe
ren dan ook daar gezamenlijk te kijken z.s.m. de overlast te doen verminderen.
 
Welke verwachtingen heb je voor de langere termijn?
Het is moeilijk daar een antwoord op te geven. Mijn hoop is dat alles z.s.m. weer ‘normaal’ gaat 
worden maar ik ben er bang voor dat het nog wel even gaat duren.  Wel heeft deze periode laten 
zien dat het contact tussen diverse netwerkpartners goed is en dat we met z’n allen kunnen scha
kelen waar nodig.

Wilfried Olde Hartman
Leeftijd: 53 jaar
Woont in Enschede
Beroep: Wijkwerker in Glanerbrug
 
Welke impact heeft het virus op je persoonlijke leven gehad?
Vanaf half maart ging de wijkwijzer, het inlooppunt waar elke 
Glanerbrugger terecht kan met alle vragen en problemen, dicht. 
Vanaf dat moment heb ik samen met een collega centraal in 
Enschede op één punt alle complexe vragen en problemen die 
niet per telefoon of online konden worden opgelost op ons 
bordje gekregen. Vaak ingewikkelde en schrijnende situaties.

Met welke gevolgen?
Hoewel het over het algemeen rustig bleef in Glanerbrug, zagen we wel een toename in bepaalde 
problemen. Door de maatregelen kwamen we meer huiselijk geweld en meldingen over bureno
verlast tegen. Maar ook kleinere problemen zoals het invullen van formulieren waar mensen nor
maal hulp bij kregen van vrijwilligers.

Hoe hebt je op de ontstane situatie geanticipeerd? Hoe heb je je dus aangepast?
Hoewel de situaties complex waren was het wel erg dankbaar werk. Onze normale taken in de wijk 
konden we tijdelijk niet uitvoeren maar door ons in te zetten op deze dringende vragen hebben we 
ons zeker nuttig kunnen maken.

En hoe denk je over de versoepelde richtlijnen?
Ik merk dat mensen graag weer terug willen naar de oude situatie. Maar ik denk ook iets te snel. 
Het virus is nog niet weg en ik ben bang dat we de kwetsbare groep in gevaar brengen als we niet 
meer bereid zijn om rekening met elkaar te houden.

Welke verwachtingen heb je voor de langere termijn?
De afgelopen periode heeft ook goede dingen gebracht. In mijn werk zijn we bijvoorbeeld efficiën
ter geworden als het gaat om afspraken maken en overleggen. Dit nemen we natuurlijk mee naar 
de toekomst.

Gemeente op zoek naar maatschappelijke initiatieven voor De Brug

Wethouder Niels van den Berg: ‘Glanerbrug verdient de kans dat het 
zwembad een andere bestemming krijgt’ 
" De gemeente Enschede wil samen met de inwoners van Glanerbrug en omliggende wijken onderzoeken of we een nieuwe maatschappelijke 
bestemming voor zwembad De Brug 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. De gemeente heeft niet de mogelijkheid om extra geld in het pand steken".

GLANERBRUG – Deze oproep stond in Grensstreek nummer 
11 en werd een paar dagen later ook op de Facebookpagina 
van de Grensstreek geplaatst. Dat leverde tientallen reacties 
op. Een paar tips, maar vooral opmerkingen die neerkwamen 
op ‘Geef Glanerbrug zijn zwembad terug!’ Met die boodschap 
stapte de Grensstreek naar wethouder Niels van den Berg.  
Zijn partij Burgerbelangen Enschede maakte zich tot de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 immers sterk 
voor het behoud van De Brug. Toch bleef het zwembad aan de 
Schipholtstraat dat eind december 2017 haar deuren moest 
sluiten, dicht.

“Dan moeten we terug naar 27 
juni 2016. Toen besloot een 
meerderheid van de gemeen
teraad (23 voor – 15 tegen) de 
plannen van toenmalig wet
houder Jurgen van Houdt over 
de toekomst van de zwemba
den in de gemeente goed te 
keuren,’ aldus Niels van den 
Berg. “En dat De Brug daar
door op korte termijn, het Slag
man op langere termijn geslo
ten zouden worden. 
Uiteindelijk ging de deur van 
De Brug op 22 december 2017 
op slot. Tot de gemeenteraads
verkiezingen in maart 2018 

hebben we ons als Burgerbe
langen Enschede sterk 
gemaakt voor behoud van het 
zwembad. Dan win je in maart 
de verkiezingen en word je 
weliswaar de grootste partij 
maar weet je ook dat je met 
coalitiepartijen om tafel moet. 
In eerste instantie met D66, 
VVD en CU.”

Onderhandelingen
Marc Teutelink en Niels van 
den Berg gingen voor de BBE 
die onderhandelingen in met 
voor Glanerbrug vier thema’s: 
de Gronausestraat, een tweede 

ontsluiting naar de RW 35, 
zwembad De Brug en de ont
wikkeling van Eschmarker
veld/Leuriks. In die onderhan
delingen worden door de 
coalitiepartijen de plannen 
voor de komende vier jaren 
vastgesteld. “Als eerste kwam 
zwembad De Brug op tafel. 
Daar viel volgens D66, VVD en 
CU niet aan te tornen”, herin
nert Van den Berg zich nog 
goed. “Om de herinrichting 
van de Gronausestraat wel bin
nen te halen hebben we met 
betrekking tot het zwembad 
een veer moeten laten. Het 
zwembad is dus aan de onder
handelingstafel gesneuveld”. 

In oktober vorig jaar berichtte 
TC Tubantia dat het college 
denkt dat De Brug geschikt zou 
kunnen zijn als wijkvoorzie
ning. Een zwembad is in die 
plannen niet aan de orde. “Of 
er moet bijvoorbeeld een fysio
therapeut zijn die het als her
stelbad wil gebruiken”, noemt 

wethouder Niels van den Berg 
een scenario. „Maar ik denk 
niet dat het realistisch is dat De 
Brug weer gebruikt zal worden 
als zwembad. Zo eerlijk moet 
ik zijn.” Saillant is dat de Dorps
raad Glanerbrug juist wel her
opening wilde van het zwem
bad. De DrG heeft contact 
gezocht met potentiële exploi
tanten. Die zijn uiteindelijk 
afgehaakt. Blijft het zoeken 
naar een maatschappelijke 
bestemming nu nog over. 

Participatietraject
In het participatietraject krijgt 
Glanerbrug een half jaar de 
kans naar een oplossing te zoe
ken. Met de Dorpsraad Glaner
brug, de scholen, Domijn, Alifa 
en het Noaberhuus is al een 
oriënterend gesprek geweest. 
Met de oproep worden ook de 
inwoners van Glanerbrug en 
omliggende wijken uitgeno
digd mee te denken. “Het dorp 
verdient die kans”, meent Niels 
van den Berg. 

Heeft u een goed idee voor zo’n maatschappelijke invul-
ling? Of wilt u hier zelf iets aan bijdragen? Dan horen wij 
het graag. 

Uiteindelijk moet de invulling kostendekkend zijn. De 
gemeente helpt bij het berekenen hiervan en bij het samen
brengen van goede ideeën. Laat het ons dus weten als u een 
goed idee heeft! Misschien zorgt uw idee dan wel voor een 
mooie nieuwe toekomst van De Brug! 

Zo doet u mee
Op www.enschede.nl/invullingdebrug vindt u een kort formu
lier. Daar kunt u uw idee achterlaten en stellen we u een paar 
vragen. Ook verspreiden we in een deel van Glanerbrug ant
woordkaartjes met dezelfde vragen. U kunt hiervan gebruik 
maken als u dat liever doet dan het formulier invullen op de 
website. Heeft u vragen? Mail dan naar debrug@enschede.nl.

Wethouder Niels van den Berg vindt dat Glanerbrug de kans 
 verdient dat het zwembad een andere bestemming krijgt
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Sinds 1 juli mogen we weer binnen sporten bij Anytime Fitness. 
Het team staat voor u klaar om de (corona) kilootjes er samen met u weer 
af te trainen. Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM. Buiten de 
trainingen om zullen we een programma voor u op maat maken. Dit passen 
we aan bij ieder Coaching gesprek om in de goede richting te blijven gaan. 
Ook zullen we gebruik maken van meet momenten via onze INBODY-
weegschaal. Om zo nauwkeurig mogelijk u te vertellen hoe uw voortgang 
is. Buiten het individuele programma bieden wij natuurlijk ook onze 
groepslessen aan zoals, Booty Builder, BBB, Bootcamp, Small group training, 
Fiesta en boksen. 
 
Denkt u eraan om uw fitheid te verbeteren waarbij u simpelweg intensieve 
en kundige begeleiding nodig heeft, neem gerust vrijblijvend met ons 
contact op.
 
Uw gezondheid, Onze uitdaging. Is daarbij onze motto!
 
Schrijf je je in tussen 1 juli en 15 juli dan profiteer je nu van onze te gekke 12 
weken programma om je weer back in shape te krijgen. 
 
Team Anytime Fitness Glanerbrug

Gronausestraat 1187, Glanerbrug (Enschede)
Glanerbrug@anytimefitness.nl - www.anytimefitness.nl

Fyon
A: Schoolstraat 17 | 7534 CB Enschede  A: Esmarkelaan 170 | 7534 JH Enschede

T: 053-700 00 00 · E: info@fyon.nl · I: www.fyon.nl

Gespecialiseerde zorg op maat 
binnen een dynamische organisatie

in een vertrouwelijke setting. 

Sterk in beweging

 
 
      

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

Wegens VAKANTIE zijn wij gesloten van  
maandag 20 juli tot en met maandag 10 augustus. 
Dinsdag 11 augustus staan we weer voor U klaar.

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

Brillen en contactlenzen  

Geen ViVa, wel alternatief programma 
op speeltuin Glanerbrug
GLANERBRUG - Zoals je al hebt kunnen lezen zijn alle 
speeltuinen de hele zomervakantie gewoon open om 
lekker te kunnen spelen. Daarnaast zijn er op 17 
speeltuinen, in Buurthuis Dolphia en op het Smileyveld 
Stroinkslanden extra activiteiten in het kader van de Jeugd 
ViVa. Alleen doet de speeltuin Glanerbrug dit jaar niet mee 
aan de ViVa-activiteiten.

“De Jeugd ViVa heeft ook dit jaar weer een heel leuk programma. 
Alleen jammer dat de activiteiten voor of maximaal 15 of 30 
kinderen zijn. En aangezien wij in de ViVa week iedere dag 
bijna 200 kinderen verwelkomen moet ik er te veel kinderen 
teleurstellen. Dat willen we niet”, meent voorzitter Linda 
Bornebroek van het speeltuinbestuur. “Gelukkig heb ik goede 
connecties om de kids toch een alternatief programma te 
bieden. Er worden dus wel activiteiten georganiseerd op de 
speeltuin aan de Jacob Roggeveenstraat. Die zullen een dag 
van tevoren worden gemeld op de Facebookpagina van de 
speeltuin. De ouders kunnen 
de kinderen dan afzetten bij 
de poort om zo weinig 
mogelijk risico te lopen. De 
dag en activiteit hangt 
bovendien af van het aantal 
beschikbare vrijwilligers”. 

Buurthuis Dolphia (info: 8512523)
Buurthuis Dolphia doet wel mee aan de activiteiten van de 
Jeugd ViVa:
10 juli : 10.00 – 12.00 uur: Alifa
10 juli : 10.00 – 15.00 uur: Sportaal
13 juli : 13.00 – 15.00 uur: Concordia naar Mars
30 juli : 10.00 – 12.00 uur: Alifa
31 juli : 10.00 – 15.30 uur: circus Tijdgeest
5 augustus : 14.00 – 16.00 uur: Bouwlab
11 augustus : 10.00 – 12.00 uur: Alifa
12 augustus : 10.00 – 12.00 uur: Alifa
12 augustus : vanaf 10.00 uur: Scoren in de wijk

Sportlust klaar voor de toekomst
GLANERBRUG – Het clubge
bouw van Sportlust mag weer 
bezoekers ontvangen. Die 
weten nog niet wat ze te zien 
krijgen. Vele vrijwilligers zijn 
aan het werk geweest op het 
clubgebouw op te knappen. 
Zo is er geschilderd, een com
pleet nieuw terras aangelegd, 
de toiletten aangepast aan de 
eisen van deze tijd en zijn het 
plafond en de vloerbedekking 
bij de entree vernieuwd. 

Bovendien heeft de ingang 
naar de kleedkamers een 
opknapbeurt gekregen. En dat 
alles dankzij de financiële 
inbreng van de Club van Hon
derd. Zij hebben mede door 
de steun van vele sponsoren 
werkelijk een knap stukje werk 
verricht tijden de gedwongen 
voetballoze periode. Kom 
naar het clubgebouw, neem 
de coronaregels in acht en laat 
u verrassen. 

Rommelmarkt Ons Clubje
GLANERBRUG  Op vrijdag 11 
september om 18.00 uur wordt 
er bij G.K.V. Ons Clubje weer 
een rommelmarkt gehouden. 

In verband met de corona 
maatregelen kunnen spulletjes 
voor de rommelmarkt tot nader 
order niet worden gebracht. 

Iedereen is weer welkom in 
het zwembad

ENSCHEDE - Sinds 1 juli zijn de regels verder versoepeld en 
met de zomervakantie voor de deur is dat goed nieuws voor 
iedereen die wil zwemmen in Enschede. Het zwembad is 
dagelijks binnen en buiten geopend. 

Sportaal heeft gekozen om het 
binnen en buitenbad te 
scheiden. Dit omdat er voor 
binnen nog beperkingen zijn 
die te maken hebben met het 
handhaven van de 1,5 meter 
tot anderen. In de zomerva
kantie kun je ’s morgens van 
10.00 tot 13.30 uur binnen 
recreatief zwemmen en ’s 
middags van 14.00 tot 17.30 
uur buiten.

De ruime recreatieblokken 
sluiten aan bij de wens van de 
zomerabonnementhouders 
van 2019. Middels een enquête 
werd duidelijk dat een deel 
van deze abonnementhou
ders circa 3 tot 4 uur bij het 
zwembad wil recreëren en een 
ander deel gaf aan graag baan
tjes te willen zwemmen. Daar
naast gaven de respondenten 

te kennen dat toiletgebruik 
echt een must is. Gelukkig is 
deze toegankelijk en kan er 
ook weer veilig worden 
gedoucht. 

Sportaal wil sporten en bewe
gen stimuleren en iedereen 
hiertoe een kans geven. 
Daarom kunnen alle Ensche
deërs kennis maken met 
bAqua Sport. Daarom hante
ren we de hele zomervakantie 
een actietarief.
Aqua Sport is een groepsles 
van 45 minuten. De lessen in 
het water zijn een mix van 
aerobics en jogging waardoor 
je vrijwel alle spiergroepen 
traint. 

Kijk voor openingstijden en 
tarieven op www.sportaal.nl/
zwemmen. 

TVG stemt over de toekomst
GLANERBRUG – De leden van 
de Tennisvereniging Glaner
brug hebben op maandag 22 
juni in een bijzondere alge
mene ledenvergadering 
gestemd over de toekomst van 
hun vereniging. De club van 5 
heeft veel tijd, energie en 
onderzoek gestoken in een 
professioneel plan om TVG 
toekomstbestendig te maken. 
Ieder lid heeft de gedetail
leerde uitwerking per mail 
ontvangen. Met 46 stemmen 
voor en 11 tegen werd het plan 
op de ALV aangenomen.
In de plannen voor de tennis

baan aan de Ekersdijk komt 
baan 1 te vervallen. De baan 
komt te vervallen om het ter
ras uit te breiden inclusief een 
vaste overkapping. Er blijven 
dus vijf banen over voor de 
280 leden van de vereniging. 
Alle banen krijgen een nieuwe 
ondergrond. Op het smash
court kun je het hele jaar spe
len. 
Tenslotte zullen er verschil
lende maatregelen worden 
genomen om de duurzaam
heid te verbeteren zoals led
verlichting, zonnepanelen en 
extra isolatie.

Wilhelmina na de zomervakantie 
weer compleet
GLANERBRUG - Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug 
zal na de zomervakantie weer compleet op kunnen starten. 
Mits het virus niet opnieuw oplaait tenminste. 

Direct na de aankondiging dat 
kinderen tot 12 jaar vanaf 1 
juni weer samen mochten zin
gen en musiceren, zijn de 
wekelijkse repetities voor de 
KIWI’s, het kinderkoor van 
Wilhelmina en het Aspiranten 
Jeugd Orkest Wilhelmina 
A.J.O.W. al begonnen. En 
gezien het enthousiasme van 
de kinderen waren zij daar na 
drie maanden ook echt weer 

aan toe. Inmiddels is ook het 
J.O.W., Jeugd Orkest Wilhel
mina weer begonnen, zij het 
op gepaste afstand met 2 
meter ruimte tussen de bla
zers, hetgeen in de kerkzaal, 
de eigen repetitieruimte van 
Wilhelmina, een beperking tot 
ca. 24 muzikanten betekend.  
Alhoewel er inmiddels al wel 
enkele ensembles uit het 
grootorkest weer samen heb

ben gerepeteerd, heeft het 
bestuur van Wilhelmina er in 
overleg met dirigenten en 
leden voor gekozen om het 
complete grootorkest pas na 
de zomervakantie weer te 
laten beginnen. Dit zal dan 
gezien de huidige voorschrif
ten niet in het eigen gebouw 
van Wilhelmina plaatsvinden, 
maar dankzij de goede relatie 
en welwillende medewerking 
zullen de tutti repetities ver
plaatst worden naar de Protes
tantse kerk aan de Gronau
sestraat waar plek is voor 
ongeveer 50 muzikanten.

Openluchtconcert Helders-
plein zondag 4 oktober
Om de bevolking van Glaner
brug een hart onder de riem te 
steken in deze achterliggende 
zware periode zal Muziekver

eniging Wilhelmina Glaner
brug een openluchtconcert 
verzorgen op het Heldersplein. 
We hopen na een voorberei
ding van vijf weken natuurlijk 
wel op goed weer. Het concert 
begint zondagmiddag 4 okto
ber om 14.30 uur.

Repaircafé weer van start op Zoutendijk 
GLANERBRUG  Na een gedwongen pauze door de corona
crises en aansluitend de vakantie kan het repaircafé weer van 
start gaat. Op dinsdagmiddag 11 augustus zijn de medewer
kers van het repaircafé vanaf 14.00 uur weer aanwezig in het 
clublokaal van Avanti Wilskracht om de nodige reparaties uit 
te voeren. Hebt u dus spullen voor reparatie aarzel niet en 
kom ermee naar het Zoutendijk. De heren monteurs zullen 
dan met al hun kennis en kunde zien of zij uw voorwerp kun
nen herstellen. Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn ze vanaf 11 
augustus weer iedere dinsdagmiddag aanwezig om eenieder 
daar waar mogelijk is te helpen. Reparaties zijn kosteloos, 
alleen moeten nieuwe onderdelen wel worden betaald. 

Ook vorig jaar gaf Wilhelmina een openluchtconcert op het  
Heldersplein  (foto Jenne Smit)
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Almelo (3x)
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo

Doetinchem
Emmen
Enschede (7x)

Enter
Glanerbrug
Goor

Haaksbergen
Hengelo (2x)  
Hoogeveen

   Losser 
   Nijverdal
   Oldenzaal (3x)
      

Ootmarsum
Overdinkel
Raalte

's Heerenberg
Tubbergen
Ulft

Winschoten
Winterswijk (3x)
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Almelo (3x)Almelo (3x)
Borculo
Borne

Almelo (3x) Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.

De aanbiedingen zijn geldig van
6 juli  t/m 20 juli 2020. 

Demak up 

Sensodyne
Tandpasta extra fresh 2x75ml

Perfect fit     
Gezonde sticks voor katten 10st
Per pak € 0,59

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

Domior 

Toblerone      
mini dark 200gr

Gillette
Fusion 5 XL 8 mesjes

Twix
Mini's 206gr

Denim     
Black of musk eau de toilette 100ml

Heinz
Dressing lemon herb, balsamico, 
forest fruits of vinaigrette 800ml 
Per stuk € 0,39

Coca Cola      
zero lemon, tray à 24 blikjes 33cl 
Per blikje € 0,29

Celebrate box 124gr

Crest
Compleet 2 in 1 tandpasta 100ml
Per stuk € 0,39

James Bond
007 woman || eau de parfum 75ml

Wattenschijfjes 70st

M&M's
Crispy 170gr

Wrigley's
kauwgom 35st in doosje extra mega 
peppermint. Per stuk € 0,39
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