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FC Twente soccer camp
bij Avanti Wilskracht

Sterk in Wonen & Hubo:
een sterke combinatie

Korfbalsucces voor groep 6 
van obs Glanerbrug-Noord

GLANERBRUG – De Glanerbruggers willen hun zwembad 
terug. Dat bleek in de stadsdeelcommissie Oost van 15 
september. Wijkregisseur Job Kantelberg presenteerde de 
resultaten van het participatietraject over de maat schap
pelijke invulling van zwembad De Brug. Bijna de helft van de 
Glanerbruggers wil dat het zwembad wordt heropend, 
hoewel dat voor de gemeente geen optie is. Maar wethouder 
Niels van de Berg vindt toch dat hij die uitdrukkelijke roep 
van de Glanerbruggers niet kan negeren. 

Van den Berg wil samen met 
de raadsleden de Glanerbrug-
gers uitdagen met ideeën te 
komen. Hij meent bijvoor-
beeld dat het zwembad kan 
worden opgeknapt door 
crowdfunding en maatschap-
pelijke inzet. Hij noemt daar-
bij als voorbeeld de inzet van 
de supportersvereniging Gla-
nerbrug van FC Twente. Die 
heeft op het Diekman het 
oude scorebord in ere hebben 
hersteld. Om het zwembad na 
de renovatie te kunnen 
exploiteren denkt hij aan een 
sociale hypotheek. Naar het 
voorbeeld van Dolphia. Van 
den Berg wil zo aan Glaner-
brug een laatste kans bieden 

om het zwembad terug te krij-
gen.
Even dreigde voorzitter Anne-
lies Futselaar een mening 
vormende ronde over het 
idee van Van den Berg te blok-
keren. Ze wilde dat de stads-
deelcommissie zich zou 
beperken tot de presentatie 
en wilde geen discussie over 
heropening. Daar was Erwin 
Versteeg (groep Versteeg) het 
duidelijk niet met haar eens: 
“Ik vind het jammer dat u de 
inbreng van wethouder Van 
den Berg blokkeert. Die werpt 
immers een nieuwe blik op 
het geheel en doet dus wel 
degelijke ter zake. Het zwem-
bad is door de politiek ‘afge-

broken’. Zo strooit u nog meer 
zout in de wonden van de 
Glanerbruggers”. De stads-
deelcommissie vroeg uitein-
delijk op voorstel van voorzit-
ter Futselaar wethouder Van 
den Berg met een plan van 
aanpak voor het zwembad te 
komen op de volgende stads-
deelcommissie. 

Maatschappelijke invulling
In de maanden juli en augus-
tus zijn de Glanerbruggers 
gevraagd mee te denken over 
een nieuwe maatschappelijke 
invulling voor zwembad De 
Brug. Via de regionale kran-
ten, sociale media, flyeren en 
de website van de gemeente 
werden de Glanerbruggers 

gevraagd met ideeën te 
komen. Die varieerden van 
een skatebaan tot een uit-
vaartcentrum. 
“Uit contacten met welzijns-
partijen en initiatiefnemers 
blijkt geen van zeven inge-
brachte ideeën aan de rand-
voorwaarden, maatschappe-
lijke bestemming en sluitende 

business case, te voldoen”, 
aldus wijkregisseur Job Kan-
telberg. “Geen enkele partij 
bleek in staat voldoende huur 
op te brengen om een verbou-
wing van De Brug te kunnen 
financieren. Een volgende 
stap kan zijn om op zoek te 
gaan naar een partij uit de 
samenleving of markt die het 
voormalige zwembad wil ver-
werven om er een nieuwe 
bestemming aan te geven”, 
concludeert Kantelberg. 

Glanerbruggers willen zwembad De Brug terug

De Glanerbruggers willen dat zwembad De Brug snel weer wordt heropend. Nu staat het pand nog  
te verpauperen  (archieffoto)

Wethouder Niels van den Berg 
  (foto Jenne Smit)

Van Bernstein 
tot Queen op 
Heldersplein
GLANERBRUG – Muziek-
vereniging Wilhelmina geeft 
op zondagmiddag 4 oktober 
een openluchtconcert op 
het Heldersplein in Glaner-
brug. Uiteraard alleen bij 
goede weersomstandig-
heden. Het grootorkest 
onder leiding van Fried 
Dobbelstein begint om  
14.30 uur te spelen. Naast 
het complete orkest zullen 
ook enkele ensembles van 
zich laten horen.  
Op het programma staat 
uiteenlopende populaire 
muziek van Bernstein tot 
Queen. Een eigen stoeltje 
meenemen is aan te 
bevelen. 
En alles uiteraard op  
1,5 meter afstand!

Supportersvereniging SV Glanerbrug officieel lid
Van Johnny Stübener

GLANERBRUG  Op vrijdag 25 september 
voorafgaand aan de wedstrijd FC Twente  FC 
Groningen is de supporters vereniging 
SVGlanerbrug na één jaar van aspirant 
lidmaatschap officieel lid van de sup por ters
verenigingen van FC Twente geworden. In de 
catacomben van het stadion werd het 
convenant ondertekend tussen de SV en FC 
Twente. Voorzitter Joffrey Vogelzang zette zijn 
hand tekening waarmee het gewenste resultaat 
bereikt was en de 29ste supporters vereniging 
van FC Twente een feit. 

Een jaar waarin deze jonge vereniging veel heeft 
bereikt. Het realiseren van de verplaatsing en 
complete renovatie van het voormalige scorebord 
uit het oude Diekmanstadion, vanuit Rekken naar 
de oale groond op het Diekman terrein, is onlangs 
afgerond. De ingebruikname hiervan vond plaats 
tijdens de eerste wedstrijd van de FC Twente 

dames. Dit alles was mogelijk dankzij de hulp van 
een aantal leden en sponsoren uit Glanerbrug, 
iets dat door FC Twente meer dan gewaardeerd 
werd. Ook was er de afgelopen maand een speci-
ale actie waarbij door middel van de verkoop van 
T-shirts via de website een mooi bedrag binnen-
gehaald kon worden. De opbrengst van de ver-
koop van deze speciale ‘Diekman’ shirts met het 
scorebord en lichtmast erop ging rechtstreeks 
naar de Ultras van FC Twente die op dit moment 
de Grolsch Veste rood kleuren. Al het grijze beton 
wordt voor zover mogelijk met kwasten en rollers 
vurig rood gekleurd en met fraaie muurschilde-
ringen hierop wordt de Veste verder verfraaid. 
Met ruim 200 leden is het bestuur momenteel 
uiterst tevreden en het aantal leden en sponsoren 
neemt nog steeds toe. Met het organiseren van 
maatschappelijke acties in Glanerbrug wil men 
de onderlinge binding met de wijk en FC Twente 
vergroten. Momenteel is er een actie voor basis-
scholen groep 4 en 5 die een klassenfoto kunnen 
insturen waarop ze de binding met FC Twente 
kunnen laten zien. De klas die ons de meeste 
coole foto aanlevert wint voor iedereen een boys/
girls from the brug shirt en een clinic van de FC 
Twente kidsclub met je hele klas op de school. 
Wil je ook meedoen, stuur dan een leuke klas-
senfoto naar vragen@sv-glanerbrug.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 15 oktober 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. 

Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer: 
SHT, Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088 – 555 11 88.

Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Fysiotherapie Fyon - 053-7000000
Podotherapie Wender – 085-0513819
Thuiszorg Livio – 0900-9200
Mediant buitenpoli
Prikpost Medlon – 088-4633566
Logopedie Logopedie-direct - 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: 053-7920040. 

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

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

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

Politie - wijkagent Dennis Baaijens - 0900 - 8844

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 1200
De diensten van de Protestantse Gemeente Glanerbrug zijn 
weer fysiek te volgen in de protestants kerk aan de Gronau-
sestraat 1200.
Zondag     4 oktober    10.00 uur: ds. Nijmeijer
Zondag   11 oktober    10.00 uur: ds. Schepers – Van der Pol

Rooms Katholieke Kerk 
Kerkstraat 14 
Woensdag 7 oktober  19.00 uur: Eucharistieviering 
(pastoor Daggenvoorde) mmv het dameskoor (naamdag paro-
chie)
Zondag 11 oktober   10.30 uur: Eucharistieviering 
(pastoor Daggenvoorde) mmv het herenkoor

Alle activiteiten Vrouwengilde in  
parochiehuis voorlopig geannuleerd
GLANERBRUG – Het Vrouwengilde Glanerbrug annuleert voor-
lopig alle activiteiten in het parochiehuis aan de Kerkstraat 18 in 
verband met het coronavirus. Dat betekent dat de bijeenkomst 
op woensdag 7 oktober over ‘voltooid leven’ van de Nederlandse 
Vereniging Vrijwillig Levenseinde niet doorgaat.

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 

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
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Snotneuzen
De corona misère houdt alweer een halfjaar aan en nog steeds 
krijgen we de Chinese griep niet onder de duim. Maar waar het 
beleid eerst doeltreffend leek komt het eind steeds verder uit 
zicht en begint het te lijken op een soap van het kaliber Goede 
tijden, slechte tijden. En de media smullen ervan.
Wat mij hierin ergert is dat er in vrijwel elk nieuwsbericht op tv, 
meestal rond etenstijd,  één of meerdere keren wordt getoond 
hoe een coronatest uitgevoerd wordt. Auto komt aanrijden, 
dame compleet gehuld in beschermende kleding staat vol ver-
wachting klaar met een satéprikker, het raampje gaat open en 
dan…. Op dat moment wend ik mijn hoofd af en is mijn eetlust 
vergaan. Ik heb het al honderden keren gezien en kan er niet 
meer tegen hoe de te testen slachtoffers vrijwillig hun hersen-
vocht via de neus laten afvoeren. Dit moet toch anders kun-
nen? Bijvoorbeeld laat de te testen persoon een paar keer hoes-
ten over een wattenstaafje. Als het werkelijk zo besmettelijk is 
moet dit toch zeker voldoende zijn om een positieve test te 
constateren.
Meer testen en meer besmettingen doen het ergste vrezen, en 
vroeg of laat moeten we er allemaal aan geloven. Nederland 

kleurt weer meer en meer oranje. Voorop in de polonaise lopen 
feestende studenten die geen rekening houden met hun omge-
ving. Zelfs de verantwoordelijke minister kon de handjes niet 
thuishouden tijdens zijn bruiloft. Maar iemand met de naam 
Grapperhaus kun je sowieso niet serieus nemen.
Vanwege het toenemend aantal snotneuzen zijn de testen niet 
aan te slepen en ze staan ervoor in de rij. Voor de liefhebbers is 
er op het Euregio industrieterrein een wasstraat voor loopneu-
zen waar je persoonlijk deze foltering kunt ondergaan. Maar 
pas op dat je dit niet even later op het journaal nog eens haar-
fijn kunt herbeleven.

Johnny Stübener

Repair Café klust ook in coronatijd
GLANERBRUG - Iedere dinsdagmiddag zitten de mannen van 
het Repair Café klaar in het clubgebouw van Avanti W. om repa-
raties uit te voeren. Ook in nu in deze coronatijd blijven ze een-
ieder van dienst. Vanzelfsprekend worden daarbij de voorge-
schreven maatregelen in acht genomen. Dus hebt u iets te 
repareren kom op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur naar 
sportpark Het Zoutendijk aan de Gronausestraat. Reparaties 
worden in principe gratis uitgevoerd. Alleen als er onderdelen 
moeten worden ingekocht zullen de kosten van dat onderdeel in 
rekening worden gebracht.

Kledinginzameling Vincentius ook 
dit jaar voor het Roessingh
GLANERBRUG -  De leden van de Vincentiusvereniging Glaner-
brug zamelen ook dit jaar kleding en schoeisel in voor de stichting 
manege het Roessingh. Bij manege het Roessingh wordt de moge-
lijkheid geboden aan zowel kinderen en volwassen met een beper-
king als zonder beperking veilig en verantwoord paard te rijden.
 
Inleveradres
Parochiehuis R.K. Kerk, Kerkstraat, Glanerbrug.

Inlevertijden
Vrijdag: 6 november  10.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur en 
 19.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 7 november  10.00 - 11.00 uur
 
Wij vragen u vriendelijk geen losse kartonnen dozen te gebrui-
ken en eventuele schoenen per paar aan elkaar te bevestigen. 
Leden van de Vincentiusvereniging Glanerbrug zullen op 
bovenstaande tijden aanwezig zijn om uw bijdrage in ontvangst 
te nemen.
 

Lintje voor Arie Gering
GLANERBRUG – Arie Gering, de nestor van de Glanerbrugse 
judovereniging BUDOKAI, ontving afgelopen zaterdag een 
koninklijke onderscheiding uit handen van loco-burgemeester 
Arjan Kampman. De oprichter, judoleraar en voorzitter van 
BUDOKAI werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Servicecentrum Oost  
naar Keppelerdijk
GLANERBRUG/ENSCHEDE - Het stadsdeelcentrum Oost is ver-
huisd naar het voormalige schoolgebouw van De Huifkar aan de 
Keppelerdijk. Het gebouw van het Servicecentrum Oost aan de 
Gronausestraat stond al enige tijd grotendeels leeg. Dat drukte 
onnodig zwaar op de begroting van de gemeente. Het Service-
centrum Oost krijgt een nieuwe bestemming als onderwijsloca-
tie van Innova.  

Sterk in Wonen/Hubo een sterke 
combinatie
GLANERBRUG – Eigenaar Marcel Schijva van Sterk in Wonen 
was in Glanerbrug al een tijdje op zoek naar een groter pand. 
De winkel met alles op het gebied van woninginrichting aan 
de Gronausestraat 1169 is uit zijn jasje gegroeid. Aan de 
Gronausestraat 1046 heeft hij een nieuw onderkomen 
gevonden. En heeft hij er nog een zaak bijgekregen: Hubo. 
Eind december, begin januari hoopt hij Sterk in Wonen/Hubo 
te openen.

Maar door de verhuizing zijn er nog meer veranderingen in gang 
gezet. Glanerbrug wordt de hoofdvestiging van Sterk in Wonen. 

GLANERBRUG KORT in OOST
Wateroverlast: drainage of maatwerk
De aanpak van de wateroverlast in delen van Enschede wordt 
verschillend uitgevoerd. In de ene straat is gekozen voor drai-
nage, in de andere voor maatwerk. Volgens projectleider 
Patrick Spijker van stadsdeelbeheer hangt de keuze af van de 
opbouw van de bodem (dikte van zand of leem), de afstand tot 
de woning en het effect van rioolvervanging. Dat is per straat 
verschillend vertelde Spijker in de stadsdeelcommissie Oost.  
In de Willem Barendszstraat en Nieuw Frieslandstraat is bij-
voorbeeld maatwerk gevraagd. Terwijl in de Tolstraat, Dr. 
Stamstraat, Jacob Roggeveenstraat en Abel Tasmanstraat 
sprake is van drainage. De uitvoering van de drainage straten 
wordt vanaf 2021 gefaseerd uitgevoerd. Voor de maatwerk stra-
ten is nadere uitwerking vereist. De uitvoering is daarom 
gepland vanaf 2022. 

Overlast jongeren in Glanerbrug hardnekkig
De overlast van (hang)jongeren in Glanerbrug steekt steeds 
weer de kop op. Met als hotspots de parkeerplaatsen van Eiler-
mark en Avanti W., het ecopark Esmarke en het gebied rond 
het Cruyff Court. Hoewel er de afgelopen maanden wel enige 
actie is ondernomen door de politie en jongerenwerk blijft het 
een hardnekkig probleem, aldus wethouder Niels van den Berg 
in de stadsdeelcommissie Oost. Hij stelt voor de meestal rus-
tige wintermaanden te gebruiken om met de jongeren in 
gesprek te gaan. Hoe het anders kan, moet. Gertjan Tillema 
(D66) constateert dat er aan de kant van het handhaven al veel 
actie is geweest. “Ik ben blij dat er nu ook preventief actie wordt 
ondernomen”. 

Wel of geen sluis in Gronausestraat bij grensovergang 
In de vorige Grensstreek stond gemeld dat de geplande werk-

zaamheden om de Gronausestraat aan te passen zijn uitge-
steld naar maart 2021. Voor Herman Brouwer (Enschede 
Anders) was dat aanleiding om in de stadsdeelcommissie Oost 
alsnog vragen te stellen over een van die aanpassingen: de sluis 
bij de grensovergang. Volgens hem moet de obstructie zoals hij 
dat noemt anders. “Er is geen probleem en noodzaak omtrent 
bijvoorbeeld de veiligheid”, aldus Brouwer. “Het wordt een 
ongewenste belemmering voor de inwoners van Glanerbrug. 
Daarnaast vraag ik mij af of Gronau/Duitsland blij zal worden 
van een file op hun gebied”. Brouwer vroeg wethouder Van den 
Berg of die dat met Enschede Anders eens is en bereid is dat 
deel van het traject aan te passen. Van den Berg is het niet eens 
met de opvatting van Brouwer. Volgens hem is het een burger-
besluit waaraan niet is te tornen. 

Wel of geen sluis in de Gronausestraat bij de grensovergang? 
 (foto Jenne Smit)

In Delden blijft alleen de winkel en showroom, het magazijn 
komt naar Glanerbrug. “Een groot deel van onze klanten komt 
uit Glanerbrug. En bovendien zijn de meeste medewerkers ook 
Glanerbruggers”, licht Marcel het besluit toe. “Die hoeven nu 
niet langer op en neer naar Delden te rijden”. Sterk in Wonen/
Hubo heeft straks zeven medewerkers. 

“Wij gaan Sterk in Wonen en de nieuwe Hubo combineren”, ver-
volgt Marcel. “De producten van Sterk in Wonen en Hubo ver-
sterken elkaar en vullen elkaar heel mooi aan. Zo kunnen klan-
ten straks voor alles in en om de woning bij ons terecht. Hubo 
blijft nu behouden in Glanerbrug want deze zou anders zijn ver-
dwenen uit Glanerbrug”. De nieuwe combinatie heeft een win-
keloppervlakte van 850 vierkante meter. Wel wordt de indeling 

enigszins gewijzigd. Eerst kom je in de afdeling deuren en vloe-
ren gevolgd door verf en behang. Verderop in de winkel is de 
houtafdeling en vind je ook de stellingen met de doe-het-zelf 
benodigdheden. Uiteraard blijft de timmerwerkplaats en zagerij 
in bedrijf. Wel wordt de Hubo aangepast aan de nieuwe formule.
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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?

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

www.oonk.nlHengelo, Enschede

Van akker tot bakker naar u, de consument

CHOCOLADE 
CROISSANTS

1,99
2 voor

6,95
8,65

Ambachtelijk

Luchtige

CARAMEL
NOTEN TAARTJE

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 

 
 
      

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

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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.

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

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 
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F1 Ons Clubje 
kampioen!

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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De jaarlijkse griepprik 
Voor gezonde mensen is influenza (‘griep’) een vervelende, maar onschuldige ziekte. 
Voor mensen die tot een risicogroep behoren, kan influenza echter ernstige gevolgen hebben.

U kent de seizoensgriep die meestal optreedt in de winter-
maanden. Ook dit jaar weer zullen mensen ziek worden van 
deze griep. e griepprik vermindert de kans om griep te krijgen. 
Ook de kans op complicaties en overlijden ten gevolge van de 
griep vermindert met name bij ouderen. 

De griepprik beschermt tegen griep en niet tegen andere virus-
sen zoals het nieuwe corona virus. Er is geen bewijs dat men-
sen die de griepprik hebben gehad vatbaarder zijn voor het 
nieuwe coronavirus. Uw weerstand vermindert niet na de 
griepprik. 

Welke personen komen in aan merking voor de 
griepprik?
–   60-Plussers (en zij die voor 1 mei 2021 60 jaar worden), ook 

als zij gezond zijn.
–   Hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes mel-

litus (suikerziekte)
–   Sommige nierpatiënten
–   Patiënten met verlaagde afweer door ziekte of medische 

behandeling.

Pneumokokken
Mensen die dit jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar zijn geworden 
krijgen ook een uitnodiging voor een prik tegen pneumokok-
ken. De prik maakt de kans kleiner dat u ziek wordt door pneu-

mokokken. U heeft minder kans op longontsteking. Na 5 jaar is 
de prik uitgewerkt.
De mensen die hiervoor een uitnodiging hebben gehad ont-
vangen deze prik tegelijk met de griepprik. Vanaf 80 jaar geeft 
de pneumokokkenprik weinig bescherming. Daarom worden 
mensen vanaf 80 jaar niet uitgenodigd voor deze prik.

De griepprik in Glanerbrug.
Als gevolg van de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, verloopt 
de organisatie van de griepprik dit jaar anders. Er kunnen min-
der mensen tegelijk komen en bovendien moet iedereen in de 
wachtrij op 1,5 meter afstand van elkaar wachten. Om die 
reden roepen een aantal huisartsen in Glanerbrug de mensen 
die in aanmerking komen voor de griepprik in tijdsblokken op. 
Patienten van praktijk de Brug en van huisarts Voss worden 
gevraagd zelf een afspraak te maken. Wij vragen u dringend 
niet af te wijken van de tijd of het tijdsblok waarin u uitgeno
digd wordt. Dit om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk 
het vaccinatiespreekuur bezoeken en wij de veiligheidsmaat-
regelen niet meer kunnen garanderen. 

Volgt u de aanwijzingen op zoals vermeld in de oproep!
Het kan zijn dat u even (buiten) moet wachten voordat u naar 
binnen kan gaan. Buiten kan het in oktober koud en nat zijn. 
Zorg dat u daarop gekleed bent. 

Vervolg op pag. 5
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Als extra bescherming voor ons en onze patienten gebruiken 
wij tijdens het vaccinatiespreekuur mondkapjes voor ons én 
onze patienten. Wij willen u verzoeken zelf een mondkapje 
mee te nemen en te dragen tijdens het geven van de griep-
prik. U mag GEEN griepprik komen halen als u of uw huisge-
noten klachten heeft die kunnen wijzen op corona. Kom niet 
als u verkouden bent, koorts heeft of griepachtige verschijn-
selen. U kan dan bellen met de praktijk om een nieuwe 
afspraak te maken.

Zie voor meer informatie: 
www.rivm.nl/griepprik

Data
Maandag 19 oktober voor patienten van dokter van Brenk
Dinsdag 20 oktober voor patienten van praktijk de Brug/dok-
ter Voss
Woensdag 21 oktober voor patienten van praktijk de Brug/
dokter Voss
Dinsdag 27 oktober voor patienten van dokter Sanders
Woensdag 28 oktober voor patienten van dokter Geenen/Les-
terhuis            

Ieder die in aanmerking komt voor de griepprik of de prik 
tegen pneumokokken krijgt binnenkort een oproepbrief en 
een informatiefolder. Wij willen u vragen de oproepbrief mee 
te nemen naar het spreekuur.  Als u meent wel in aanmerking 
te komen voor de prik, maar geen oproep ontvangt, kunt u 
contact opnemen met uw huisarts. Ook als u vragen heeft 
kunt u overleggen met de praktijkassistente van uw huisarts.

Let op de locatie is afwijkend! 
De locatie en de tijd staat in de oproepbrief vermeld.

Met vriendelijke groeten,
De Glanerbrugse huisartsen.

10 voor 10: De Quiz van Ruud!
In deze Grensstreek weer een ‘Quiz van Ruud’. Met vragen 
over sport en af en toe ook algemene vragen. In ieder geval 
zijn het er iedere quiz 10.
Elke keer zijn er onder de goede oplossingen drie GO 
cadeaubonnen van elk tien euro te winnen. Uw antwoord 
kunt u mailen naar ruudgravendijk@hotmail.com. Vergeet 
niet uw naam en adres in de mail te vermelden. Dan weten 
wij waar de cadeaubon voor de winnaar naar toe moet! 
Een hint: Als u elke eerste letter van uw antwoord achter 
elkaar zet komt er een zeer bekend woord voor u tevoor
schijn!

In deze tweede ‘Quiz van Ruud’ test Ruud uw algemene ken-
nis. 

  1)   Hoe heette de voetbalclub die vroeger in het Oosterpark 
speelde?

  2)   Eind vorige eeuw had je drie acterende broers te weten 
Ton, Luc en Pieter. Wat is hun familie/achternaam?

  3)    Hoe heet het liedje dat Herman van Veen over zijn doch-
ter zong?

  4)   Hoe heet het autocircuit in Duitsland?
  5)   Hoe noem je een militaire schouderbedekking?
  6)   In welke plaats vindt u Diergaarde Blijdorp?
  7)   Hoe heette de veldwachter in de serie Swiebertje?
  8)   Op welk waddeneiland verbleven Godfried Bomans en 

Jan Wolkers een week?
  9)   Waar vinden we de Menkemaborg?
10)   Welke voornaam had de acteur Oster?

KADOBON

€10

Welkom bij Oonk!
Wij bieden een nieuwe sfeer en beleving, van traditioneel naar trendy. Onze winkel is ingedeeld in vier segmenten: brood, choco-
lade, banket en harting. Die zijn herkenbaar aan de heldere kleuren. In dit nieuwe winkelconcept bieden wij naast de vertrouwde 
service ook het gemak van zelfbediening. Het gemak, de snelheid en herkenbaarheid zijn een aanvulling op onze kernwaarden 
vriendelijkheid, kwaliteit, versheid en puur. Kortom vernieuwend en toch vertrouwd. Graag tot ziens in onze winkel.

Is getekend: Marc Oonk

Gewijzigde 
openingstijden 
Bibliotheek 
Glanerbrug 
De openingstijden van de 
Bibliotheek Glanerbrug zijn 
per 1 september 2020:
–   Maandag en woensdag: 

14.00 uur - 17.30 uur
–   Dinsdag en donderdag: 

09.30 uur - 12.30 uur
–   Vrijdag:  

14.00 uur - 19.30 uur 

Kinderboekenweek 2020: 
voorstelling Tosca Menten

Op vrijdag 9 oktober komt 
Tosca Menten naar de biblio-
theek in Glanerbrug met haar 
voorstelling ‘Knotsgekker’.
Deze voorstelling is voor kin-
deren vanaf 7 jaar. 
In de boeken van Tosca Men-
ten wemelt het van de vreemde 
personages. Onder leiding van 
de muzikaalste papegaai van 
Nederland laat Tosca je met 
hem kennis maken. 
De voorstelling zit vol span-
nende verhalen, gekke grap-
pen en vrolijke liedjes. 
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Almelo (3x)
Arnhem
Borculo

Borne
Delden
Denekamp

Dinxperlo
Doetinchem
Emmen

Enschede (7x)
Enter
Glanerbrug

Goor
Haaksbergen
Hardenberg  

   Hengelo (2x)
   Hoogeveen
   Losser 
   
   

Nijverdal
Oldenzaal (3x)
Ootmarsum

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg

Tubbergen
Ulft
Winschoten

www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

Almelo (3x)Almelo (3x)
Arnhem
Borculo

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

De aanbiedingen zijn geldig van
28 september t/m 12 oktober 2020. 

DavitamonHansaplast     
Elastisch waterproof 20 stuks

Mexx      Kellog's
Chocolate noir pure chocolade 21,5gr of 
protein blackcurrant & pumpkin 35gr

Bonduelle
Pompoen blikje 320gr of 
zoete aardappel 305gr 
Per stuk € 0,29

Vaseline   
 Diverse soorten bodylotion 200ml

Côte d'Or

Kitkat     M&M's     

Haust   

Paashaas 85gr
Per stuk € 0,29

Big pack 70gr
Per stuk € 0,39

Snack cups naturel rond 130gr
Per stuk € 0,29

Garnier
Dagcrème met bloesemhoning 50ml

Dino eggs
Chocolade ei met verrassing 115gr
Per stuk € 0,59

50+ vitamine D smelttabletten 75 stuks

Mexx

Oral-B Axe
 Mondspoeling verse munt 
 250ml

Deodorant alle beschikbare varianten 
150ml

Diverse varianten
150, 180 of 200gr

Twix
50gr
Per stuk € 0,19

Eau de toilette pure man 30ml

Per stuk € 0,29

-71%

-70%

-61%

-63%-65%-55%

-85%

-84%
Bonduelle
Pompoen blikje 320gr of 
Bonduelle

€ 8,90
elders

-75%-89%

€ 8,90€ 8,90
elderselderselders

Mexx   

€ 1,00

-89%

€ 6,18
elders

€ 3,98
elders€ 8,70

elders

-88%

€ 1,49

€ 6,64
elders

€ 5,94
elders

€ 8,56
elders

€ 2,26
elders € 2,84

elders € 3,99
elders

MexxMexxMexxMexxMexxMexxMexxMexx

€ 8,00
elders

4 VOOR

€ 1,00€ 1,00

8 VOOR

€ 1,00  6 VOOR

€ 1,00

€ 2,56
elders

€ 19,92
elders

-66%

€ 2,89
elders

€ 1,00

€ 1,00 € 1,99 € 1,99

3 VOOR

€ 1,00

€ 5,99

€ 1,00

€ 6,80
elders

6 VOOR

€ 1,00 2 VOOR

€ 1,00

-84%

Tray à 12 blikken 
   

1,99 €

4 BLIKKEN 
VOOR

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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GVV EILERMARK
Vrijdag 2 oktober 
Thuis
19:30 Eilermark VR25+1 - TVC ‘28 VR25+1
Zaterdag 3 oktober 
Thuis
09:30 Eilermark JO8-1 - Losser JO8-4
09:30 Eilermark JO9-2 - Bon Boys JO9-4
10:00 Eilermark JO10-1 - Rigtersbleek JO10-4G
10:00 Eilermark JO12-1 - Victoria ‘28 JO12-2
10:30 Eilermark JO17-1 - NEO JO17-4
12:15 Eilermark 2 - Sparta E. 9
13:00 Eilermark JO13-1 - Victoria ‘28 JO13-2
14:30 Eilermark 1 - FC Aramea 1
Uit
08:30 De Tubanters JO9-2 - Eilermark JO9-1
12:45 LSV JO15-1 - Eilermark JO15-1
13:00 Sc.Overdinkel JO19-2 - Eilermark JO19-1
15:15 Victoria ‘28 3 - Eilermark 3
Zondag 4 oktober
Thuis
10:00 Eilermark 4 - EFC PW 1885 5
12:00 Eilermark VR1 - VDZ VR2
Uit
14:00 Schalkhaar 1 - Eilermark 1
Dinsdag 6 oktober
Thuis

20:00 Eilermark 1 - Drienerlo 1
Vrijdag 9 oktober
Thuis
19:30 Eilermark 35+1 - Vosta 35+1
Zaterdag 10 oktober
Thuis
12:00 Eilermark JO15-1 - Suryoye-Medi JO15-1G
12:15 Eilermark 3 - Barbaros 2
13:30 Eilermark JO19-1 - Phenix JO19-1
Uit
11:00 Losser JO13-2 - Eilermark JO13-1
14:30 FC Berghuizen 1 - Eilermark 1
14:30 Quick ‘20 13 - Eilermark 2
15:00 Borne JO17-2 - Eilermark JO17-1
Zondag 11 oktober
Thuis
14:00 Eilermark 1 - FC Suryoye-Medi 1
Uit
09:30 UDI 3 - Eilermark 4
11:00 Longa ‘30 VR1 - Eilermark VR1

SV SPORTLUST
Zaterdag 3 oktober
Thuis
09:45 Sportlust Gl. JO12-1 - Bon Boys JO12-4
09:45 Sportlust Gl. JO11-1 - Sparta E. JO11-4
11:00 Sportlust Gl. JO14-1 - Daarlerveen JO14-1G

12:45 Sportlust Gl. JO17-1 - Quick ‘20 JO17-2
15:00 Sportlust Gl. 2 - Sparta E. 5
Uit
11:15 HSC’21/Buurse JO15-2 - Sportlust JO15-1
14:30 Enschede SC 4 - Sportlust Gl. 4
15:00 Bon Boys JO17-3 - Sportlust Gl. JO17-2
16:00 Bentelo JO19-1 - Sportlust Gl. JO19-1
16:30 Barbaros 1 - Sportlust Gl. 1
16:30 Quick ‘20 10 - Sportlust Gl. 3
Vrijdag 9 oktober
Locatie: Sportpark ’t Bultserve
19:30 Sportlust Gl. 35+1 - Victoria ‘28 35+1
20:00 Avanti W. 35+2 - Sportlust Gl. 35+1
20:30 Sportlust Gl. 35+1 - Enschede SC 35+2
Locatie: Sportpark Eilermark
19:30 Sportlust Gl. 35+2 - EFC PW 1885 35+5
20:00 Sportlust Gl. 35+2 - Vosta 35+1
20:30 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+2
Locatie: Sportpark ‘t Bultserve
19:30 EMOS 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
20:00 Sportlust Gl. 45+1 - Suryoye-Med. 45+1
21:00 EFC PW 1885 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
21:30 Sportlust Gl. 45+1 - De Tubanters 45+1
Zaterdag 10 oktober
Thuis
11:00 Sportlust Gl. JO15-1 - Victoria ‘28 JO15-2G
12:00 Sportlust Gl. JO17-2 - Quick ‘20 JO17-7

12:45 Sportlust Gl. 3 - EFC PW 1885 2
14:00 Sportlust Gl. JO19-1 - Rood Zwart JO19-1
15:00 Sportlust Gl. 4 - Achilles ‘12 5
16:00 Sportlust Gl. 1 - Achilles E. 1
Uit
11:15 Almelo JO14-1G - Sportlust Gl. JO14-1
12:00 Drienerlo 2 - Sportlust Gl. 2
14:30 Sc. Overdinkel JO17-1 - Sportlust JO17-1

SC OVERDINKEL
Zaterdag 3 oktober
Thuis
10:00 SC. Overdinkel JO11-1G – Losser JO11-1G
10:00 Overdinkel JO10-2G - SDC ‘12 JO10-2G
11:00 Overdinkel  JO15-2 - De Tubanters JO15-2
11:30 Overdinkel  JO13-1 - Rietmolen/Lochuizen JO13-1
13:00 Overdinkel JO19-2 – Eilermark JO19-2
Uit
08:30 Losser JO10-2 - SC. Overdinkel JO10-2
08:30 Quick ‘20  JO9-7 - SC. Overdinkel  JO9-7
08:30 Losser  JO8-5 - SC. Overdinkel  JO8-5
09:00 AJC ‘96 JO12-1 - SC. Overdinkel JO12-1
11:00 Losser MO15-2 - SC. Overdinkel MO15-2
11:15 Berghuizen  MO9-1 - Overdinkel MO9-1
11:45 Tubantia JO15-2 - SC. Overdinkel JO15-2
12:45 Enschede SC JO19-1 - Overdinkel JO19-1
12:45 De Tubanters JO17-1 - Overdinkel JO17-1

14:30 Berghuizen 3 - SC. Overdinkel 2
Zondag 4 oktober
Uit
09:30 Vosta  4 - SC. Overdinkel 4
10:45 Losser 3 - SC. Overdinkel 2
12:00 RSC 7 - SC. Overdinkel 3
14:00 Victoria ‘28 1 - SC. Overdinkel 1
Dinsdag 6 oktober
Uit
20:00 Quick ‘20 1 - SC. Overdinkel 1
Zaterdag 10 oktober
Thuis
10:00 Sc. Overdinkel MO15-1 – LSV MO15-1
13:30 Sc. Overdinkel JO15-1 – UDI JO15-1
14:30 Overdinkel JO19-1 - Avanti W. JO19-1
14:30 Overdinkel JO17-1 - Sportlust  JO17-1
17:00 Sc. Overdinkel 2 – Losser 3
Uit
10:15 AJC ‘96 JO15-2 - Sc. Overdinkel JO15-2
11:00 UDI JO13-1 - Sc. Overdinkel JO13-1
13:15 De Esch JO19-2 – Sc. Overdinkel JO19-2
Zondag 11 oktober
Thuis
09:30 Sc. Overdinkel 3 - MVV ‘29 7
10:00 Sc. Overdinkel 2 - EFC PW 2
11:30 Sc. Overdinkel 4 - FC Aramea 3
14:00 Sc. Overdinkel 1 - S.V. Vasse 1

Ons Clubje staat er goed voor
GLANEERBRUG – Volgens 
voorzitter Peter van de Steeg 
staat Ons Clubje er over het 
algemeen goed voor. Zowel 
sportief als financieel. Het 
aantal jeugdleden groeit, de 
club is bezig te reorganiseren 
en er wordt ingezet op een 
groter vrijwilligersbeleid. 
Door mee te doen in 
Noabersport  ziet men de 
toekomst  op het gebied van 
sociaal actief bezig zijn met 
vertrouwen tegemoet.

In de redelijk goed bezochte 
algemene jaarvergadering 
meldde Van de Steeg dat Ons 
Clubje verder inzet op kunst-

grasvelden. “Het hedendaagse 
korfbal wordt op kunstgras 
gespeeld en is een must voor 
de ontwikkeling  en toekomst 
van de vereniging”, aldus de 
preses.

Jubilarissen: 
10 jaar: Laurie van der Veen 
en Lars Beute
25 jaar: Maaike Boer, Lauren 
van de Steeg en Ilse Tempel-
man-Vinke
40 jaar: Esther van Gils – Kerk-
hof en Ronald Kotterink

Alle jubilarissen ontvingen 
bloemen en het ‘GKV-OC jubi-
leum speldje’.

FC Twente Soccer Camp bij Avanti 
Wilskracht
GLANERBRUG - In de herfst-
vakantie, van 12 tot en met 14 
oktober, is er een FC Twente 
Soccer Camp bij Avanti Wils-
kracht. Deelname is mogelijk 
voor jongens en meisjes van 6 
tot en met 15 jaar. Voetballen 
staat tijdens de genoemde 
dagen centraal tussen 8.30 uur 
een 14.30 uur. Op het veld 
worden verschillende en 
nieuwe spel –techniek en par-
tij vormen gedaan , maar het 
plezier van de deelnemers 

staat natuurlijk bovenaan.  
Alle deelnemers krijgen een 
FC Twente soccer tenue. 

Deelname aan dit Soccer 
Camp bedraagt € 169,00 p.p. 
Ben je in het seizoen 2019-
2020 lid van de FC Twente 
kidsclub of Young Reds? Dan 
krijg je 10 euro korting. 
Natuurlijk krijg je gezonde 
tussendoortjes en drinken. 

Het gehele Soccer Camp staat 
onder leiding van gekwalifi-
ceerde trainers. Deelnemers 
krijgen een FC Twente Soccer 
Camp medaille en maken 
tevens kans op leuke voetbal-
prijzen. 

Heb je belangstelling? Je kunt 
je inschrijven via fctwente.soc-
cer-camps.nl
Lokatie Avanti Wilskracht. 

Korfbalsucces voor groep 6 van 
obs Glanerbrug-Noord

GLANERBRUG – Twee teams 
uit groep 6 van de obs Glaner-
brug-Noord, blauw en rood, 
namen op de finaledag deel 
aan de korfbalkampioen-
schappen van Enschede. 
Samen met obs Molenbeek 
streden de twee teams in een 
spannende strijd om de titel. 
De wedstrijden tegen obs 
Molenbeek en elkaar waren in 
dit toernooi de sleutelwed-
strijden. Dat legde veel druk 
op beide teams. Gelukkig 
stond na een verloren potje de 
fair play altijd voorop en werd 

voor de volgende wedstrijd de 
rug weer gerecht. 
In een spannende laatste wed-
strijd kreeg het blauwe team 
van obs Glanerbrug-Noord 
het voor elkaar om het team 
van Molenbeek te verslaan! 
Hierdoor greep het rode team 
van obs Glanerbrug-Noord de 
tweede prijs in dit korfbaltoer-
nooi voor groep 6. En het 
blauwe team van obs Glaner-
brug-Noord ging door deze 
spectaculaire eindstrijd naar 
huis met de eerste prijs! Wat 
een kanjers!

De twee teams uit groep 6 van de obs Glanerbrug-Noord vieren 
het succes in Enschede  (foto obs Noord)

Ron van der Veen op tijd!!
GLANERBRUG – Hoe hij het voor elkaar kreeg is een raadsel. 
Maar Ron van der Veen van Eilermark zaterdag 3 was afgelo-
pen zaterdag op tijd voor de wedstrijd tegen Sparta. Volgens 
Joffrey Vogelzang een klein wonder. Ja zeker was de nuchtere 
reactie van Ron. Ik was er zelfs 20 minuten voor het begin van 
de wedstrijd. 

Voor dit vriendenelftal van Eilermark reden genoeg na de 
wedstrijd nog even door te drammen! Onder het genot van…

Weer elke week naschoolse 
activiteiten 
ENSCHEDE - Vanaf septem-
ber kunnen kinderen na 
schooltijd weer deelnemen 
aan naschoolse activiteiten. In 
elk stadsdeel kunnen kinde-
ren kunnen gratis deelnemen 
aan uitdagende activiteiten. In 
Oost verzorgt Sportaal op 
woensdagmiddag twee activi-
teiten:
Sporthal de Brug van 14.30 – 
16.00 uur voor groep 1 t/m 8
Hogelandstraat van 14.30 
15.30 uur voor groep 1 t/m 4
De combinatiefunctionaris-
sen Sport en Onderwijs ver-
zorgen leuke activiteiten, die 
passen bij de motorische 
capaciteiten van de kinderen. 
Doel is om de kinderen kennis 
laten maken met zoveel moge-

lijk verschillende sport- en 
spelvormen. 
De naschoolse activiteiten 
worden volgens de regels van-
uit het RIVM georganiseerd. Er 
is beperkt plek, ouders mogen 
niet mee naar binnen en eten 
en drinken is binnen ook niet 
toegestaan. Kinderen die deel 
willen nemen aan deze activi-
teiten dienen zich voor elke 
activiteit in te schrijven via 
www.sjorssportief.nl. Zoek op 
Enschede en selecteer sportin-
stuiven. In de schoolvakanties 
zijn er geen na schoolse activi-
teiten, maar organiseert 
Sportaal regelmatig andere 
evenementen. 
Bekijk het aanbod op sportaal.
nl/naschool.

Vanaf september zijn er weer sportinstuiven

Voorronde schoolkorfbaltoernooi 
bij Ons Clubje
Een van de voorrondes van het jaarlijkse schoolkorfbaltoer-
nooi voor de groepen 4, 5 en 6 werd gespeeld. Dit jaar stonden 
17 teams van vier scholen op de velden van Ons Clubje. Aan 
het eind van de middag kwamen de winnaars voor de finale-
dag in Enschede uit de bus: De Troubadour (groep 4), De 
Esmarke en Park Stokhorst (groep 5) en Glanerbrug-Noord 
met 2 teams (groep 6).
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“ONS NIEUWE LOGO !!!”

“BINNENKORT 

STAAN ER NOG MEER 

VERANDERINGEN 

OP STAPEL !!!”

Lonnekerweg 57     Glanerbrug

Knusse, keurig gemoderniseerde tussenwoning 
met 2 slaapkamers.
Fraaie laminaatvloeren, op zowel de begane 
grond als op de verdieping.
Beschutte achtertuin op het zuidwesten 
met eigen achterom, geheel voorzien van 
sierbestrating en met groot, vrijstaand houten 
chalet. 

Bouwjaar 1920, kavel is 116 m² groot en het 
woonoppervlak is ca. 80 m².

VRAAGPRIJS  € 139.000,=   k.k.        

Zwarteweg 97             Glanerbrug

Ruimte, ruimte…, 5 slaapkamers, riante kavel 
en meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein 
zijn enkele “highlights” van dit woonhuis. 
Laat u verrassen door dit bijzonder zonnige 
woonhuis met een heerlijke tuin op het 
zuidwesten. Met maar liefst 5 slaapkamers 
mag dit huis zeer ruim worden genoemd 
waarbij de slaapkamer op de begane grond 
voor meerdere doeleinden geschikt is. 
Te denken valt aan thuiswerken, een praktijk, 
salon of kantoor aan huis. 
Vanuit de zonnige woonkamer bereikt U via 
de keuken en berging één van de terrassen 
van de riante tuin. Het huis is voorzien van 
vloer, dak en gevelisolatie, zonnepanelen en 
grotendeels isolatie glas. De aangebouwde 
dubbele berging is verwarmd en voorzien van 
krachtstroom en een wateraansluiting.

De kavel is 680 m² groot, bouwjaar 1975, 
woonoppervlak is 164 m² en de inhoud is 
ca. 560 m³.

VRAAGPRIJS  € 339.000,= k.k.

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

Waterstopspray
Maakt al uw schoenen en kleding water en vuil afstotend.
Voor Leder, Textiel, Suede, Nubuck en alle tex materialen.

Wilt u adverteren in deze krant?
Bel 053 - 461 33 66

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 

De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 

2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 

inleveren tot 17.00 uur.
De Grensstreek verschijnt tweewekelijks in een oplage van 
20.000 exemplaren. Druk en verspreiding: Wegener Media. 
Verspreiding op woensdag in Glanerbrug, Enschede-Oost en 

Lonneker; op vrijdag in Losser, Overdinkel en Glane.Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen
J. Smit
Nieuw Frieslandstraat 377532 ZB Glanerbrug.Email: jenne.smit@hetnet.nl

Acquisitie en informatie over adverteren in de Grenssteek

Voor Grenspaaltjes (alleen tegen contante betaling van  7,50): 

W. Meester
Kerkstraat 107
7532 AS GlanerbrugTelefoon: 053-4613366Fax: +31(0)847137768Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

Klachten over bezorging?Henk van SchijndelBeringstraat 25
7532CP EnschedeTelefoon: 053-4616305Email: maximedia@xs4all.nl

Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-

post EnschedeUitsluitend 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. 053-4618891
info@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. Pol
7 februari 10.00 uur Ds. Jacques Helder

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 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 dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - 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 1Voor 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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Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-

post EnschedeUitsluitend 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.

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, 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 Munsterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - 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 

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

7
Avanti voor derde keer naar 

Turkije

Milan Ziemerink 

vierde op NK

6Hulde voor 190 jaar lidmaat-

schap bij HOT

3

Digitale
hoor-

toestell
en

0,-
5 jaar garantie

Gronauses
traat 1199 G

lanerbru
G

tel. (053) 461
53 53

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
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