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Door corona maatregelen
afgelast

Donatie voor WensAmbulance Oost-Nederland

Project van Nico Schippers
ook naar Glanerbrug?

Corona haalt streep door groots afscheid
juf Marijke en meester Gert op obs Glanerbrug-Zuid
GLANERBRUG – Geen groots afscheid op de obs GlanerbrugZuid voor Marijke Wegdam (62) en Gert Stapper (66). Door
corona konden collega’s en ouders niet uitgebreid stil staan
bij hun pensionering. De Grensstreek doet dat wel door met
de twee leerkrachten terug te blikken op hun carrière.
Marijke werkte 40 jaar, Gert 44 jaar in het openbaar
onderwijs in Enschede.
Kun je een kort overzicht
geven?
Marijke: “Na een jaartje invalwerk kreeg ik in 1980 mijn eerste eigen groep op de Rembrandtschool in Enschede.
Vervolgens werkte ik zo’n 23
jaar op de Van der Leeuwschool, later Schreurserve en
Robers Kom. Mijn 25-jarig
jubileum vierde ik op de
Prinseschool. Voordat ik in
2011 naar de obs GlanerbrugZuid kwam werkte ik nog een
tijdje op de Usselerschool”.
Gert: “Ik begon in 1976 als
leerkracht op Het Stroink.
Daar heb ik tot 2002 zo’n
beetje in alle groepen gewerkt.
Tot ik er in 2002 remedial teacher en intern begeleider
werd. Daarnaast werkte ik in
de periode van 2002 tot 2011
voor het zogenoemde Steunpunt van Consent. Daarin
begeleidde ik collega’s bij het

zoeken naar passende oplossingen voor leerlingen met
problemen
binnen
het
Enschedese openbare onderwijs. In 2011 besloot ik weer
fulltime voor de klas te gaan
staan op Glanerbrug-Zuid”.
Zien jullie nog verschillen
tussen het lesgeven aan
kinderen uit Enschede of
Glanerbrug?
Marijke: “Ik zie weinig verschil in het onderwijs op de
scholen in Enschede en Glanerbrug. Alleen de Prinseschool is anders door zijn
internationale karakter. Wel
ben ik blij dat ik de digitale
ontwikkeling in het onderwijs
heb meegemaakt. Daardoor
kun je meer uit het onderwijs
halen.
En ook het inzetten van PBS
(Positive Behaviour Support)
was een positieve ontwikkeling”.

Gert: “Ik zie ook geen verschil
in het werken met kinderen
uit Enschede of Glanerbrug.
Wel merk ik verschil op tussen de opvattingen over de
opvoeding van kinderen tussen sommige ouders en leerkrachten. In Enschede en
Glanerbrug trouwens. Als je
vroeger straf op school had
gehad, kreeg je er thuis nog
een portie overheen. Dat is nu
niet meer. Het komt nu nog
wel eens voor dat ouders en
leerkrachten er verschillend
over denken”.
Geen kritische noot?
Marijke: “Als ik een kritische
noot mag opmerken dan is
dat het te veel topdown willen
sturen van het onderwijs. Dat
is mijns inziens begonnen
met het invoeren van de citotoetsen. Leerkrachten kregen
daarna te maken met leerlingvolgsystemen, planning,
controle, doelgericht werken
en vooral veel vergaderen.
Zoals elk nadeel ook zijn
voordeel heeft, hebben de
verzamelde gegevens ons ook
weer veel nieuwe inzichten
gebracht. Gelukkig heb ik
daar in het laatste jaar van

Nog geen groots afscheid voor Marijke Wegdam en Gert Stapper. Wel op de foto groep 5/6 van de
(foto Jenne Smit)
obs Glanerbrug-Zuid 
mijn loopbaan minder last
van gehad. Ik heb mijn loopbaan mooi af kunnen sluiten
en de leerkrachten in de groepen 1, 2 en 3 mogen ondersteunen”.
Gert: “Ach, een kritische noot
wil ik het niet noemen, maar
ik kom er steeds meer achter
dat leerlingen de basisvakken
lezen taal en rekenen goed op
orde moeten hebben. Daar
hebben ze het meeste baat bij.

Zich veilig voelen en rust in
een groep zijn essentieel. In
die zin vraag ik me af of elke
verandering wel een goede is.
Zelf kom ik steeds weer bij de
basis uit. Een voorbeeld is het
continurooster. Dat zet zowel
leerkrachtenen
leerlingen
alleen nog maar meer onder
druk”.
Wat gaan jullie met je
verkregen vrije tijd doen?
Marijke: “Omdat echtgenoot

Robbert nog werkt ben ik
vooral veel thuis. Ik geniet van
deze vrijheid. Wel ben ik met
een schildercursus begonnen”.
Gert: “Fietsen, veel fietsen.
Niet op een racefiets of mountainbike, nee, gewoon toerfietsen. De natuur om je heen
opsnuiven en genieten van de
dingen die je tegenkomt.
Heerlijk!”

Landschap Overijssel pakt uitdrogen hoogveen in Aamsveen aan
GLANERBRUG - Oplettende wandelaars hebben de afgelopen
maanden gezien dat Landschap Overijssel in het Aamsveen
met een grote klus bezig is. Het veengebied is uniek in
Nederland vanwege de grotendeels onbeschadigde laggzone.
Zo heet het overgangsgebied tussen het hoogveen en het dal
van de Glanerbeek. Dat gebied dreigt uit te drogen omdat de
Glanerbeek te veel water te snel afvoert. Er zijn onlangs jonge
(berken)boompjes verwijderd. Daarmee zijn de eerste
voorbereidende werkzaamheden nu afgerond. Jacob van der
Weele, senior specialist ecologie van het Landschap
Overijssel, vertelt het hoe en waarom.
Welke gevolgen heeft een te
droge bodem voor de
zeldzame planten en dieren
in het Aamsveen?
Het hoogveen verdroogt doordat er te weinig regenwater
wordt vastgehouden. Uiteindelijk composteert het, waarbij er CO2 vrijkomt. Op het

uitgedroogde veen zullen
voornamelijk gras (pijpenstro)
en berken groeien. In de randzone - de zogeheten lagg speelt iets anders, namelijk
een tekort aan grondwater.
Daardoor gaan op termijn ook
hier grassen en bomen overheersen. De bodem zal steeds

Bij de entree van het Aamsveen aan de Holterhofweg zijn alle
(foto Jenne Smit)
jonge berkenbomen gekapt. 
zuurder worden waardoor het
probleem
verergert.
De
bloemrijke hooilanden veranderen in eentonige graslanden
en berkenbossen.
Om welke zeldzame planten
en dieren gaat het eigenlijk?

Typische soorten die in hoogveengebieden leven, zijn de
adder, het bont dikkopje (vlinder) en de hoogveenglanslibel. In de laggzone gaat het
bijvoorbeeld om orchideeën,
de levendbarende hagedis en
het geelsprietdikkopje.

Wat kun je doen om die
planten en dieren beter te
beschermen?
Meer water in het gebied vasthouden! In het veen gaat het om
regenwater. Aan de rand van
het veen gaat het om grondwater. Hiervoor moeten greppels
en sloten worden gedicht en de
Glanerbeek minder diep worden gemaakt. Verder is het goed
om bos te verwijderen. De
bomen verdampen veel kostbaar water en beschadigen de
aanwezige veenlaag.
Welke werkzaamheden zijn
er nu uitgevoerd?
En wat gaat er in het vervolg
nog gebeuren?
Er ligt mogelijk nog munitie

uit de Tweede Wereldoorlog
in het Aamsveen. Om deze
‘verdachte’ plekken te kunnen
onderzoeken, moest er bos
worden weggehaald. Als alles
veilig is, kunnen we in 2021
echt aan het werk.
Wie zijn er behalve het
Landschap Overijssel nog
meer bij het project
betrokken?
Onze projectpartners zijn de
provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen. Daarnaast zijn de gemeente
Enschede, Stawel en voor het
hoogveen ook Duitse organisaties als Zwillbrock betrokken. 
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Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer:
SHT, Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088 – 555 11 88.

Gezondheidscentrum Glanermaten

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

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

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

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Mondzorg en tandartsen

Jacob Roggeveenstraat 45
Geenen/Lesterhuis - 053 - 4612076
Sanders - 053 - 4611300

Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de

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

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

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.

izette Jonkers-Roelofs
Uitvaartleider

Naviva Kraamzorg
Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. Telefoonnummer: 088–77 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar.

Spreekuur voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Adres: Noaberhuus, Schipholtstraat 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

Maartje Kraamzorg
Lutterstraat 4 7581 BV Losser.
www.maartje.nl / 088-0005215.
Altijd bereikbaar!

Samenwerkende Apotheken Enschede
Uitvaarthuis Glanerbrug Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89

www.vredehof.nl

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 12 november 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.

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.

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)

Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de Centrum Apotheek.

Gronausestraat 1200
Zondag 1 november 10.00 uur: ds. Scheer
Zondag 8 november 10.00 uur: mw. Urbach (oogstfeest)

De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, nachten 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.

Rooms Katholieke Kerk
Kerkstraat 14
Maandag 2 november 19.00 uur: Gebedsviering (eigen groep)
- besloten viering alleen voor genodigden! (Allerzielen)
Zondag 8 november 10.30 uur: Eucharistieviering
(pastor Kortstee)

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.

OLV Rozenkrans
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Wat doet een waterput op het
Aamsveen?
Bij het kappen en opschonen van het Aamveen kwam deze
overwoekerde waterput boven water. Lorette Bosch, behalve
lid van de Dorpsraad Glanerbrug ook verwoed wandelaar
vroeg zich af hoe die overwoekerde waterput ooit in het
gebied terecht gekomen.
Ze krijgt het antwoord van Jacob van der Weele van het Landschap Overijssel: “In de jaren 30 van de vorige eeuw ontgonnen boeren delen van het Aamsveen. Ze lieten onder andere
koeien grazen aan de randen van het veen. Om het vee te
laten drinken, werden putten aangelegd. Het tevoorschijn
gekomen exemplaar is er daar één van”. (foto Lorette Bosch)

Vroeger was alles beter
De Historische Kring Glanerbrug heeft in samenwerking met
supermarkt Jumbo een verzamelalbum uitgebracht over oud
Glanerbrug. Door zoveel mogelijk boodschappen te doen krijg
je bij elke besteedde 10 euro een zakje met vier plaatjes die
onze herinnering aan vroeger doet herbeleven. Om boven de
10 euro uit te komen kocht ik nog een paar boodschappen die
ik eigenlijk niet nodig had en heb inmiddels 20 plaatjes waarvan al 6 dubbele. Hoe krijgen ze het voor elkaar op een aantal
van meer dan tweehonderd verschillende?
Ook op Facebook is er een groep oud Glanerbrug waarop mensen die nog in het verleden leven regelmatig oude foto’s plaatsen en waarop dan weer tientallen reacties komen van mensen
die het liefst vandaag nog in een tijdmachine terug willen gaan.
Maar was het vroeger ook wel allemaal zo fantastisch als we
denken? Ons geheugen heeft de eigenschap om bij het zien
van deze nostalgische afbeeldingen er alleen de mooie
momenten uit te filteren en de negatieve weg te stoppen. Want
ook honderd jaar geleden sloeg de Spaanse griep genadeloos
toe vlak na de Eerste Wereldoorlog. Glanerbrug groeide uit tot
het dorp wat het nu is doordat werkelozen uit het noorden uit

arren moede hiernaartoe kwamen om te werken in de textiel.
Kinderen van 12 jaar ‘oud’ mochten al werken onder barre
omstandigheden en met het smokkelen van boter en koffie
werd nog een centje bijverdiend. De mannen kregen elke week
op de vrijdag hun loonzakje met enkele guldens die ze in één
van de vele cafés weer verdronken om nog iets van vreugde te
beleven. De moeders waren voorbestemd om aan het fornuis
een potje te koken en voor de vele kinderen te zorgen. Oftewel
niets is wat het lijkt en laten we het niet mooier voorstellen dan
het was. Vroeger was niet álles beter.
Johnny Stübener

Hapje eten buiten de deur? Afhalen of bezorgen!
Een hapje eten buiten de deur zit er de komende weken niet in. Een hapje afhalen of laten bezorgen wel. Hoe zit dat in
Glanerbrug met je favoriete cafétaria, pizzeria, Chinees of restaurant? Zijn ze open of gesloten? Komen ze bezorgen of moet je
afhalen? De redactie van de Grensstreek maakte een rondje langs de verschillende eetgelegenheden.

Drie vieringen nodig voor Eerste
Heilige Communie
GLANERBRUG - Tijdens het schooljaar 2019 - 2020 hadden
zich zeven kindjes gemeld die graag Eerste Heilige Communie
wilden doen in de RK-kerk in Glanerbrug. Vlak voor de eerste
advent in november 2019 zijn deze kinderen bij elkaar
gekomen om met de voorbereiding te beginnen.
Tot en met de Aswoensdag viering in februari konden de kinderen samen komen. Daarna werd het op afstand lesgeven.
De zeven kinderen zouden eerst op 17 mei Eerste Heilige Communie doen. Vervolgens kwam 21 juni in beeld. Maar tijdens
beide dagen waren er nog strenge regels. Uiteindelijk is ervoor
gekozen geen Eerste Heilige Communie viering meer te organiseren. Dit tot grote spijt van alle betrokken. Toch is er een alternatief gevonden. Alle zeven kindjes hebben ondertussen in een
reguliere communieviering die met hulp van de pastores die
voorgingen hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Hier
waren wel drie vieringen voor nodig! Maar het is gelukt. De kinderen mogen vanaf nu meevieren zoals dat in de katholieke kerk
heet.
Als deze communicantjes later groot zijn en zelf kinderen mochten hebben, kunnen ze in elk geval tegen hun kinderen zeggen
dat zij een wel heel bijzondere Eerste Heilige Communie hebben
gedaan. Want een moment als dit blijft je je hele leven bij.

Bij Scouting Euregio draaien jeugd
groepen wel
Onze jeugdgroepen tot 18 jaar draaien, waarbij de leiding 1.5 m
afstand moet houden. De kinderen van de welpen, scouts en
explorers komen gewoon en komen heel graag. Er komen ondertussen ook kinderen bij. Iets meer dan anders.
De fysieke bijeenkomsten voor 18+ liggen echter stil. Dat is heel
jammer voor onze stam-groep (~18 – 24 jr). Ook de groeps- en
bestuursvergaderingen gaan niet door. De noodzakelijke afspraken maken we online. Via app en zo nu en dan via een online
vergadering met Skype of Teams.

Een overzicht:

Restaurants
Brasserie (053-3001756): open voor bezorgen en afhalen
(wo. t/m zo. 16.00 – 20.00 uur)
Chill bistro (053-2316611): open voor afhalen
(wo. t/m zo. 15.00 – 20.30 uur)
Dolphia (053-4611309): open voor afhalen
(do. t/m zo. 16.30 – 19.30 uur)
Haifa (053-4616966): open voor bezorgen en afhalen
(di., wo., do. 16.00 – 22.00 uur. Vr., za., zo. 15.00 – 22.00)
De restaurants hebben veelal een aangepaste menukaart die op
hun Facebookpagina is te vinden.

Cafétaria’s

Chill

‘t Hoekje (0532307611): open voor afhalen
(di. t/m zo. - aangepaste openingstijden op Facebook)
Excellent (0534612728): open voor afhalen
(wo., do., vr. en za. van 12.00 – 22.00 uur.
En zo., ma. van 16.00 – 22.00 uur)
’t Trefpunt (0534611429): open voor afhalen
(di., wo., do. 16.00 – 20.00uur. Vr., za. 12.00 – 20.00 uur.
Zo. 13.00 – 20.00 uur)
Eikpunt (0534617177): open voor afhalen
(di. t/m zo. 12.00 – 20.00 uur)

Pizzeria’s
La Scala (0534617172): open voor bezorgen en afhalen
(dagelijks van 16.00 – 22.00 uur)
New York Pizza Esmarke (053-8001020): open voor bezorgen
en afhalen (zo. t/m do. van 16.00 – 22.30 uur en vr. en za. van
16.00 – 23.00 uur)

De Brasserie

Pannenkoeken
Mr. Pancake (0537600909): open voor bezorgen en afhalen
(wo. t/m ma. van 12.00 – 20.00 uur)

Chinees
Golden Star (0534616917): open voor afhalen
(di. t/m zondag 11.30 – 21.00 uur)

Vis
Ankie’s Vis (0534612604): open voor afhalen
(di., wo., do. 9.00 – 18.00 uur, vr. 9.00 – 18.30 uur en
za. van 9.00 – 17.30 uur)

Ankie's Vis
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Fysiotherapeuten in Glanerbrug
Door coronamaatregelen afgelast
anticiperen op nieuwe maatregelen GLANERBRUG – COVID-19 heeft uiteraard ook de nodige
impact voor Glanerbrug. De maatregelen die de regering
van regering mbt COVID-19
heeft afgekondigd hebben tot gevolg dat een aantal

*

Nagels (Acryl, Solar/Gel, Gellak)

*

Manicure

*

Pedicure

Fysiotherapie Glanerbrug
Fysiotherapie
Glanerbrug
blijft de regels volgen zoals die
eigenlijk al bekend waren: veel
handen desinfecteren en wassen, ook de patiënten. Waar
mogelijk zoveel mogelijk
afstand bewaren. In de behandelkamer is dat lastiger, oefenzaal kan dat beter.
Aanvullend op deze maatregelen dragen we als therapeuten
sinds twee weken standaard
een mondkapje. We vragen
patiënten dit ook zoveel mogelijk te doen. Het is ook de wens
van Liberein dat iedereen die
het Ariens betreedt een mondkapje draagt.

* Voetmassage
* Wimperextention (one by one)
* Wenkbrauw/Eyeliner (permanente make-up)
Gronausestraat 1148
7534 AS Glanerbrug
Telefoon/WhatsApp: 06 11 805 945
Instagram: love_nails_en_beauty
www.lovenailsenbeauty.nl

Wandtegels
afm. 20 x 25 cm 1e keus vanaf
Wandtegels
afm. 25 x 33 cm grijs gevl.glans
Vloertegels antraciet 60 x 60 cm door en door
Vloertegels Rock
30 x 60 door en door

€ 9,95/m²
€ 14,95/m²
€ 34,95/m²
€ 19,95/m²

Div. soorten bestrating 20x30 6 cm dik vanaf

€ 12,50/m²

Div. soorten behang vanaf

€

4,95/rol

Fyon
Fyon heeft het gebruik van een
mondkapje binnen Fyon in
een eerder stadium al verplicht gesteld. Alle collega’s
dragen er continue eentje. We
willen er als praktijk alles aan
doen om de zorg voor onze cliënten toegankelijk te houden.
In de praktijk hebben we
maatregelen getroffen en restricties ingesteld omtrent het
aantal personen die tegelijker-

tijd in de oefenzalen aanwezig
mogen zijn. Daarnaast maken
we gebruik van een triage van
gezondheidsvragen, staat bij
binnenkomst
desinfectans
klaar voor de handen, waarborgen we de 1,5 meter
afstand en desinfecteren we
de behandelbanken en deurklinken na iedere behandeling. Ook luidt ons advies naar
de patiënt om een mondmasker te dragen in de praktijk.
Met bovenstaande maatregelen kunnen we iedereen blijven verwelkomen op een veilige manier.
Fysiotherapie de Eekmaat
Fysiotherapie de Eekmaat
volgt de richtlijnen van het
RIVM en het KNGF. Sinds twee
weken dragen alle fysiotherapeuten een mondkapje, zowel
in de behandelkamers als in
de oefenzaal.
In onze praktijk is een looproute aangegeven en wordt
iedereen bij binnenkomst verzocht de handen te desinfecteren.

activiteiten die de komende maanden in Glanerbrug zouden
plaatsvinden zijn afgelast. Een overzicht.
Wilhelmina
Alle activiteiten zijn bij
Muziekvereniging Wilhelmina
Glanerbrug zijn voorlopig
opgeschort.

Sinterklaas
De jaarlijkse intocht van Sinterklaas en zijn gevolg op
zaterdag 14 november is
gecanceld.

Geen Sint-Maarten optocht
Sinds enkele jaren wordt vanuit de Creatieve Groep Glanerbrug een werkgroep van de
RK-kerk de Sint-Maarten lampionnen optocht georganiseerd. Vanwege corona is het
dit jaar niet mogelijk de
optocht door te laten gaan.

Zwarte pieten middag
Ook het alternatief voor de
intocht van de GO, de zwarte
pieten middag op zaterdag 21
november is afgelast.

Geen Halloween in het
Bentveld
De jaarlijkse Halloween spelletjesmiddag en rondgang in
de avonduren in het Bentveld
(Bentstraat, Veenpluisstraat,
Gagelstraat en Veldstraat) gaat
niet door.

G.V.V. De Goudvink
Alle activiteiten zijn in ieder
geval tot 1 december stopgezet. Dus ook onze jaarlijkse
tentoonstelling die begin
november zou worden gehouden gaat niet door. Wellicht
gaat de Twentse frisédag in
december wel door in aangepaste vorm. De eendaags keuring is dan niet toegankelijk
voor publiek. Alleen voor de
inzenders, keurmeester en
helpers.

(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

Bergingen en overkappingen

Gerridzen Bouwmaterialen BV
Euregioweg 257
www.gerridzennl
tel.nr.: 053 - 4 35 60 54

VOOR EEN COMPLETE
TUINVORMGEVING
Jaargetijdenweg 6 - 7532 SX Enschede-Glanerbrug - 053 461 96 07
info@voshaar-schuttingen.nl - www.voshaar-schuttingen.nl
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Kerkstraat 0,-57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73
53 53

Woensdags gesloten
GEVESTIGD
SEDERT 1959

Ook voor uw
administraties

6,50

5,25

Ambachtelijke

SPECULAAS
BROKKEN
Van akker tot bakker naar u, de consument
Hengelo, Enschede

www.oonk.nl

RIJSCHOOL
FREDERIKS

De nét iets andere rijschool
Informatie: www.rijschoolfrederiks.nl
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Huis(baasje) aan huis!
GLANERBRUG - Namens het
Energieloket
Enschede,
onderdeel van Gemeente
Enschede, is Alifa elke week
op pad om Huisbaasjes uit te
delen aan woningeigenaren.
Dit kastje geeft direct inzicht
in het energieverbruik en
biedt handige tips om geld te
besparen op uw energierekening. Misschien heeft u de
Alifa bus al zien staan bij uw

winkelcentrum. Maar gaan ze
nog een stap verder. Vanaf nu
is er ook een heuse bezorgservice aan huis. Wilt u uw huis
liever niet verlaten vanwege
het corona virus, dan komt
Alifa langs om een Huisbaasje
te brengen. Zo gaan ze bij
toerbeurt alle wijken in
Enschede langs. Bent u helaas
niet thuis, dan laten ze een folder achter met een telefoon-

nummer. Op afspraak komen
ze dan speciaal voor u een
keertje terug om uw Huisbaasje te overhandigen.
Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met de corona
maatregelen en overhandigen
wij uw pakje met 1,5 meter
afstand. Alvast een Huisbaasje
reserveren?
Bel dan naar Alifa op 053 – 480
1200.

Donatie Vredehof voor WensAmbulance Oost-Nederland
ENSCHEDE - De WensAmbulance Oost-Nederland mocht een
mooie cheque ontvangen van het Vredehof Donatiefonds.
Algemeen directeur Pedro Swier en Miriam Leussink
overhandigden een cheque van € 4.800,-aan Margreet
Schutten en Karin van Dam van de WensAmbulance.
Met deze bijdrage kan de WensAmbulance een AED
aanschaffen, brancard-hoezen, 2 extra dikke en comfortabele
matrassen en zijsteunen voor de brancards.
De stichting ontvangt geen
subsidie en is dan ook volledig
afhankelijk van giften, donaties, legaten en sponsors. Het
spreekt dan ook vanzelf dat ze
erg blij zijn met deze donatie.
De Stichting WensAmbulance
Oost-Nederland wordt geheel
gerund door vrijwilligers. Met
een groep van ca 100 betrokken vrijwilligers wordt het
mogelijk gemaakt om bijna

dagelijks wensen van langdurig zieken en (pre)terminale
patiënten te vervullen. Deze
wensen kunnen variëren van
het bezoek van bijvoorbeeld
de uitvaart van een nabestaande tot nog een gezellig
uitstapje met naaste familie.
Maar alle wensen zijn onvergetelijk voor de wensvragers.

verstrekt donaties aan organisaties die zich bezighouden
met de laatste levensfase en
het overlijden van mensen.
Jaarlijks wordt een maximaal
te doneren bedrag vastgesteld
waarvoor een beperkt aantal
projecten of initiatieven in
aanmerking komt. Het Vredehof Donatiefonds beoordeelt
jaarlijks wie voor een toekenning in aanmerking komt aan
de hand van een reglement en
een ingevuld aanvraagformulier. Omdat Vredehof sterk
geworteld is in Twente,
Salland en de Achterhoek

worden ook voornamelijk initiatieven uit deze regio onder
steund.

Het Vredehof Donatiefonds

Algemeen directeur Pedro Swier van Vredehof en general manager Margreet Schutten van de
(foto Vredehof)
WensAmbulance

Samenwerking PUUR! buitenleven
en Houthandel RTT: Puur vakman
schap hand in hand
TWENTE - Krachten bundelen, dat is waar Houthandel RTT
altijd al goed in was. En dan met name de regionale krachten,
want nergens vind je zoveel ambachtelijk vakmanschap als in
Twente. En waar de één sinds de coronacrisis het werk niet
meer aan kan, zo zitten andere ondernemers met de handen
in het haar en weten niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar
moeten knopen. Maar niets is zo creatief als de geest in crisis.
Houthandel RTT en PUUR! standbouw vonden de perfecte
match.
Marjo Wiegers, mede-eigenaar van PUUR! Standbouw
en drijvende kracht achter
PUUR! buitenleven, zag vanaf
februari met de aankondiging
van de lockdown alle beurzen
in het water vallen. Daar sta je
dan als standbouwer. Vanuit
hun pand schuin tegenover
Houthandel RTT zag ze de
bedrijvigheid bij RTT grootse
vormen aannemen. “Hier
moest ik wat mee doen”, vertelt Marjo. “Wij hebben een
werkplaats, een team met gouden ‘klus’handjes, vrachtwagens, creatieve ontwerpers en
tal van machines voor materiaalbewerking. We deden al
wel wat projecten samen,
maar hier zit zoveel meer in.”
Een afspraak was gauw
gemaakt en Roy Reef, eigenaar
van Houthandel RTT, was
meteen enthousiast PUUR!
buitenleven wordt in het leven
geroepen en binnen drie
dagen stampten ze de gelijknamige website uit de grond,
waar reeds tal van mooie,
opgeleverde projecten te zien
zijn. In samenwerking met
Goor Collectief en BIZ Goor
werden in het centrum van
Goor twee etalages van een

leegstaand pand gerealiseerd
naast Primera de Bandijk met
voorbeelden van wat ze
samendoen: veranda’s en
overkappingen maken.
Schoenmaker blijf bij je leest
Een enorm voordeel wordt
gehaald uit het feit dat PUUR!
buitenleven
eerst
een
3D-design maakt van de wensen van de klant. Dat deden ze
al voor projectinrichting, interieur- en standbouw, dus
waarom dan niet voor een tuinontwerp. “De klant heeft er
zodanig veel meer een beeld
bij hoe het eruit gaat zien en bij
de gemeente krijg je bijvoorbeeld de vergunning veel sneller voor elkaar”, weet Roy Reef.
“Daarnaast kan PUUR! buitenleven in hun werkplaats de
veranda’s en overkappingen
prefab voorbereiden waardoor
de werktijd bij de klant significant gereduceerd wordt. Fijn
voor de klant, maar ook veiliger
voor wat betreft de coronarisico’s.” Ook wordt er door beide
partijen rekening gehouden
met het milieu. Duurzaam bosbeheer staat centraal en een
lokale
partner
genaamd
Greenpaints uit Enter zorgt al

jaren voor hoogwaardige beitsen, uitsluitend Bio-based.
Alles onder het motto, werk
lokaal samen, dan sta je sterk.
Altijd één aanspreekpunt
Reef was altijd al voorstander
van samenwerking in de regio
en pleit voor het in stand houden van ambachten. “Dat doen
waar je goed in bent, levert
voor iedereen alleen maar
voordelen op. Het team van
PUUR! buitenleven is ijzersterk
in snel schakelen en heeft verstand van (ver)bouwen, ontwerp, bewerking, inrichting en
vormgeving, wij van de materialen. Dus de klant krijgt op alle
fronten eerlijk en vakkundig
advies en een vlekkeloze uitvoering met één aanspreekpunt.” Meer weten? Kijk voor
een keur aan inspiratie op de
website www.puurbuitenleven.
nl of op www.houthandelrtt.nl
en maak meteen een afspraak.
PUUR! buitenleven, Klavermaten 49 in Goor, tel. 0547263819, email info@puurbuitenleven.nl
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Stickeractie JUMBO Lochan Glanerbrug groot succes
GLANERBRUG – De stickeractie van JUMBO Lochan met
historische foto’s van Glanerbrug die zo’n twee weken geleden van start ging is volgens
bedrijfsleider René Huizing
een groot succes. Ook de
komende 6 weken ontvangt u
bij ieder € 10 aan boodschappen steeds vier historische
stickers voor het album dat u
gratis af kunt halen bij JUMBO
Lochan.

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!
Gronausestraat 1124
7534 AR Glanerbrug

www. zoalshethoort.net

met de medewerking van de
Historische Kring Glanerbrug.

Zoals Het Hoort!
Wethouder Nijhuisstraat 247
7545 NH Enschede

contact@zoalshethoort.net

Telefoon: 053 8881664
GR EN SS TR
GLANE

RBRUG

EE K
Hervormde

Huisartsen

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

Het complete album bestaat
uit 216 stickers. Dit bijzondere
album is tot stand gekomen
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t/m zaterdag 7 november
u ontvangt de goedkoopste broek met 50% korting

Gronausestraat 1175 GLANERBRUG | WWW.MENGERMODE.NL

Een nieuwe uitstraling. Een nieuwe bus.
Heb jij onze vakmensen al zien rijden?

En valt je iets op? Krabbe projectstoffering en Krabbe interieurs gaan
verder onder één naam. Een vertrouwde
naam voor particulieren en bedrijven.
Wij zijn Krabbe Stoffering. Aangenaam.

Wij kunnen ook uw schoenen
onder hoge druk schoon stomen
en weer op kleur brengen

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

Kledinginzameling Vincentius ook dit jaar
voor het Roessingh
GLANERBRUG - De leden
van de Vincentiusvereniging
Glanerbrug zamelen ook dit
jaar kleding en schoeisel in
voor de stichting manege het
Roessingh. Bij manege het
Roessingh
wordt
de
mogelijkheid geboden aan
zowel kinderen en volwassen
met een beperking 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 gebruiken en eventu-

ele 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.
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10 voor 10: De Quiz van Ruud!
In deze Grensstreek weer een ‘Quiz van Ruud’. Met deze keer
alleen vragen over sport. Of eigenlijk vragen over begrippen
in de sport. En ook deze keer zijn het 10 begrippen zoals bij
iedere ‘Quiz van Ruud’. Voor drie winnaars ligt weer een
cadeaubon van de winkeliersvereniging Glanerbrug voor
Ondernemers (GO) klaar. Uw antwoord(en) 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!
Bij welke sport horen de volgende begrippen?
1) een eagle
2) een korte stop
3) een skiff
4) een scrum
5) masseren en pikeren
6) een surplace
7) een stopvolley
8) een rokade
9) een sulky
10) een dunk

KADOBON

€10

Renovatie tennisbanen TVG
GLANERBRUG - Vanaf maandag 26 oktober aanstaande wordt
er bij tennisvereniging Glanerbrug gestart met de renovatie in
verband met de aanleg van all-weather-tennisbanen. Het park is
vanwege de veiligheid dan vier weken gesloten en dus kan er
niet worden gelest en getennist. Fase 1 houdt in de aanpak van
de banen 4, 5 en 6. Naar verwachting zullen deze banen na vier
weken klaar zijn. Fase 2 is het aanleggen van de banen 1 en 2.
Men gaat ervan uit dat alle banen ruim voor de start van de voorjaarscompetitie klaar zijn.

COVID-19 en de gevolgen voor de Glanerbrugse
sportverenigingen
De afgekondigde maatregelen om COVID-19 te beteugelen
heeft ook de nodige impact op de sportverenigingen in
Glanerbrug. Hier een kort overzicht.

Avanti W.
De volgende maatregelen gelden in ieder geval tot en met
woensdag 11 november:
Er mag niet meer in competitieverband worden gevoetbald. Dit geldt voor alle competities zowel voor de jeugd
als de senioren
Groepstrainingen
blijven
mogelijk voor alle spelers tot
18 jaar. Ook eventuele onderlinge wedstrijden blijven
mogelijk. Voor deze onderlinge wedstrijden zijn alleen
veld 2 en 4 beschikbaar. Deze
wedstrijden dienen aangemeld worden bij de wedstrijdsecretaris (avanti.hansbloemsma@gmail.com). Er is geen
terreinbeheer beschikbaar tijdens de trainingen en wedstrijden.
Er mogen geen bezoekers op
het sportpark komen. Dit geldt
nog steeds ook voor oudersverzorgers die hun kinderen
brengen of ophalen
Het clubgebouw, kantine,
kleedkamers en douches blijven dicht dus graag thuis
omkleden en douchen.

Vragen?
Stuur a.u.b. een mailtje aan
corona@avantiwilskracht.nl
met eventuele vragen.

Eilermark
Ook bij Eilermark houden we
ons aan alle regels. Dat betekent: kantine gesloten, geen
publiek/ouders op het terrein en alleen de jeugd (tot en
met onder 19) mogen voorlopig trainen.

Sportlust
Binnen Sportlust wordt er
alles aan gedaan om ons aan
de voorschriften te houden.
Voorlopig zijn alle wedstrijden
stilgelegd en is ook de kantine
gesloten.
Voor iedereen vanaf 18 jaar:
- sporten mag alleen op 1,5
meter afstand
- alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4
personen
- wedstrijden zijn niet toegestaan.

Voor kinderen tot 18 jaar:
trainen is toegestaan
onderlinge wedstrijden zijn
toegestaan

Tennisvereniging
Glanerbrug (TVG)
Voor tennis en padel bij TVG
geldt het volgende:
1. De KNLTB Competitie 2020
eindigt per direct, voor
zowel de jeugd als voor de
senioren.
2. Reguliere open toernooien
en Junioren Tour toernooien gaan niet door.
3. 
Vrij tennissen en trainen
blijft mogelijk, zowel buiten
op de eigen vereniging of
binnen in een hal.
4. De maximale groepsgrootte
is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is
exclusief trainer).
5. Naast de sportkantines zijn
ook douches en kleedkamers gesloten.
6. Publiek is niet toegestaan.

individueel mogen sporten of
in groepjes van maximaal 4
personen met onderling 1,5
meter afstand. Dat betekent
dat er veilig gedubbeld kan
worden, want tennis en padel
zijn geen contactsporten.
Houd je aan de volgende
regels: geen fysiek contact,
houd altijd minimaal 1,5
meter afstand op de baan, ook
als dat betekent dat je soms
een bal moet laten gaan. Ga
niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en
wissel met de klok mee.
We zijn blij dat we kunnen
blijven sporten, ook tennis en
padel. Sporten is gezond en
dat hebben we juist nodig in
deze tijd. Maar neem je eigen
verantwoordelijkheid en houd
je altijd aan de regels.

Dubbelen
In samenwerking met onder
andere RIVM, VSG en
NOC*NSF is besloten om
dezelfde richtlijnen te hanteren voor alle sporten, namelijk
dat volwassenen vanaf 18 jaar

Project van oud-Glanerbrugger Nico Schippers ook naar Glanerbrug?
GLANERBRUG – Nico Schippers en Bart ten Harkel hebben
Glanerbrug, het grensdorp waar ze zijn geboren en getogen,
alweer een tijdje geleden verlaten om elders een carrière op
te bouwen. Nico is nu net als zijn broer Martin trombonist in
het Concertgebouworkest. En Bart is werkzaam als camera
man bij de Nederlandse televisie. In de periode van de eerste
lockdown staken de twee oud-Glanerbruggers de neuzen bij
elkaar met als resultaat een videoclip met een hoopvolle
boodschap voor de Nederlandse bevolking: Eens komt de
dag. Nico als producent, Bart als regisseur.
“Doordat veel dagelijkse
werkzaamheden door corona
stil kwamen te liggen, kwam er
tijd en ruimte in mijn agenda
om dit project met de Jonge
Strijkers en Blazers Nederland
te doen”, vertelt Nico. “Ook
konden we mezzosopraan
Tania Kross en Voice Kids winnares Yosina Roemajouw
strikken met de clip mee te
doen. De muziek van ‘Eens
komt de dag’ is van Thijs Borsten, de tekst van Koos Meinderts”.
EENS KOMT DE DAG
Eens komt de dag dat je alles
weer mag
Dat je weer vrij bent, met alles
weer blij bent
Geloof, o ik beloof je
Dan kleurt de hemel weer
blauw

En schijnt de zon voor jou
Met een arm om je heen,
Ben je niet langer alleen
Jeugdopleiding
Nico Schippers is in Amsterdam drukdoende jeugdopleidingen voor jonge strijkers en
blazers op poten te zetten.
Zijn doel: het ontwikkelen van
muzikaal talent. “ Twee keer
per jaar hebben we een thema
waarin we de kinderen met
allerlei soorten muziek in aanraking brengen. Vaak vraag ik
collega’s van het Concertgebouworkest om als solist op te
treden. Je moet immers telkens wegen zoeken om kinderen te ontwikkelen. Dat maken
we mogelijk. Dat inspireert en
stimuleert de kids”.
Methode Schippers
Muziekvereniging Wilhelmina

Glanerbrug heeft Nico bij
monde van voorzitter Wim
Elfring inmiddels uitgenodigd
om de ‘methode Schippers’
ook in Enschede te introduceren. “We hebben voor de
komende twee jaar een planning van activiteiten gemaakt.
“Wilhelmina heeft sinds 1976
een eigen (jeugd)opleiding.
Hierin biedt de vereniging
jeugd vanaf 6 jaar de mogelijkheid om de eerste stappen op
het muzikale pad te zetten
door het volgen van Algemeen
Muzikale Vorming (AMV) en
blokfluitlessen”, aldus Wim
Elfring. “Vanaf ongeveer 9 jaar
kan de leerling kiezen voor
een instrument. Het gekozen
instrument wordt in bruikleen
door Wilhelmina ter beschikking gesteld. De muzikale
route binnen de vereniging
loopt vervolgens via het aspirant jeugdorkest, het jeugdorkest naar het groot orkest. De
samenwerking met Nico staat
ook in de planning. Het is door
de corona alleen nog moeilijk
te zeggen wanneer. Kan zijn in
het najaar van 2021, maar ook
net zo goed in het voorjaar van
2022”. Volgens Nico liggen de
plannen klaar: Eens komt de
dag!!

Tanja Kross - "Eens komt de dag"

Nico Schippers

Bart ten Harkel
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

Denim
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Robijn

Wasmiddel
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Medic hydro+ 20 keelpastilles

stralend wit, black velvet of color 750ml

-45%

Werkzame stof:
Op basis van o.a.
IJslands mos.

9
9
,
1
€
€ 3,56

elders

€ 1,28

Isla*

15 scoops

Te gebruiken bij:
Irritatie in de keel en
kalmeert overbelaste
stembanden.
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*Dit is een geneesmiddel.
Lees voor het kopen de aanwijzigingen op de verpakking.

Calvin
Klein
Eau de toilette be

Lucovitaal
CBD 5mg 30 capsules
Per stuk € 10,00

200ml
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King

Bertolli

Pepermunt zak 132gr
Per stuk € 0,59

Ongezouten 250gr
Per stuk € 0,29

Waffelini 31gr
Per stuk € 0,19
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Dove

Alle varianten deoroller 50ml
Per stuk € 0,39

Alle beschikbare varianten
Per stuk € 1,00
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Redband
Zure winegum mix 180gr

Stroopwafels
Original 315gr
Per stuk € 0,39

Per stuk € 0,59
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Almelo (3x) Borne
Enschede (7x) Goor
Dinxperlo
Hengelo (2x) Nijverdal
Overdinkel
Tubbergen
Arnhem
Delden
Haaksbergen Hoogeveen Oldenzaal (3x) Raalte
Doetinchem Enter
Ulft
Borculo
Ootmarsum
Denekamp Emmen
Glanerbrug
Hardenberg Losser
's Heerenberg Winschoten

elders

€ 3,62

Winterswijk (3x)

Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
26 oktober t/m 9 november 2020.

