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Basisschool De Troubadour
focust in tijden van corona op 
onderwijs en een veilige 
stabiele basis voor het kind

Annette Schuiling
40 jaar bij Menger Modes

Ons Clubje E1 kampioen,
en dat in corona tijd!

GLANERBRUG - “Op tien augustus 1949, enkele uren voor het staakt het vuren van kracht 
wordt, zijn 13 man met een drietonner op weg gegaan om foerage en nog het een en ander op 
te halen. Op 4 kilometer van de post reden ze op een mijn. Hierbij sneuvelden 9 personen en 
Jurrie Dikken was een van hen. Ik heb ontzettend veel geluk gehad omdat ik juist die dag 
verplicht naar de tandarts moest. Het verlies van mijn kameraad heb ik nooit kunnen 
verwerken. Jurrie was de enige zoon van K. Dikken en T. Dikken -Meester en het was een 
onherstelbaar verlies voor zijn ouders”, aldus Gerrit Eman, dorpsgenoot en kameraad van 
de omgekomen militair Jurrie Dikken uit de Eekmaatstraat. 

In het nieuwste boek “Stil…
zwijgend” van de Historische 
Kring Glanerbrug wordt uit-
gebreid stil gestaan bij het 
sneuvelen van Jurrie Dikken 
en bij dat van de andere 3 Gla-

nerbruggers die tussen 1945 
en 1950 omkomen in Neder-
lands-Indië. 

Strijd
Nederlandse militairen leve-

ren daar in opdracht van de 
regering en met instemming 
van de meerderheid van  
de volksvertegenwoordiging 
strijd tegen Indonesische 
opstandelingen. Nadat in 
1950 de soevereiniteitsover-
dracht met Indonesië wordt 
getekend, is de vrede tussen 
ons land en de voormalige 
kolonie nog lang geen feit. 
Het strijdtoneel wordt verlegd 
naar het laatste Nederlandse 
bastion in dit deel van de 
wereld: Nieuw-Guinea. Ook 
naar dat rijksdeel stuurt de 
regering troepen en onder die 
militairen zijn ook jongens en 
mannen uit Glanerbrug.
De Historische Kring Glaner-
brug heeft met dit boek over 
de inzet van Nederlandse 
militairen in Nederlands-
Indië en Nieuw-Guinea tus-

sen 1945 en 1962 een beladen 
onderwerp aangesneden. De 
strijd van het Nederlandse 
leger in Nederlands-Indië en 
in Nieuw-Guinea doet ook 75 
jaar na het begin van de strijd 
nog steeds stof opwaaien.

In het boek “Stil…zwijgend” 
staat het leven van de Glaner-
brugse jongens en mannen 
die tussen 1945 en 1962 wer-
den uitgezonden centraal. Zij 
worden gevolgd vanaf het 
moment van hun opkomst in 

kazernes in Nederland tot aan 
hun terugkeer in Glanerbrug 
jaren later. Maar vooral hun 
verblijf in Nederlands-Indië 
en op Nieuw-Guinea wordt 
belicht. 

Lees verder op pagina 3

'Stil... zwijgend' derde boek HKG

Een aantal leden van de HKG presenteren het nieuwe boek (vlnr): Kobus Poort, Joop Kwakman, 
Gert Boonk, Willie Meester en Benno Kamphuis  (foto Jenne Smit)

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

GRATIS 
WAARDEBEPALING  

VAN UW WONING.

Supermoderne brandweerkazerne in Glanerbrug heeft uniek droneplatform
GLANERBRUG – De tankautospuit TS 4331 staat in de garage 
klaar om uit te rukken. De pakken van de brandweermannen 
hangen in de locker. De vrijwillige brandweer Glanerbrug 
verhuisde afgelopen zaterdag van de Tolstraat naar hun 
nieuwe kazerne aan de Heidevlinder. Het is een modern 
gebouw dat nagenoeg energie neutraal is. De kazerne in 
Glanerbrug is de eerste in Nederland met een droneplatform 
op het dak van waaruit de drone autonoom kan opereren. 

Het nieuwe onderkomen is 
ook al direct operationeel. 
“Onze vrijwillige brandweer-
mensen zijn blij met deze 
nieuwe locatie en trots op 
deze moderne kazerne”, aldus 
kazernecoördinator Edwin 
Remmerswaal. “Bijzonder aan 
deze kazerne is dat hij voorziet 
in een aantal werkplekken 
voor vrijwilligers die overdag 
aan de kazerne willen werken 
voor hun hoofdwerkgever”. Op 
deze manier kunnen we de 
paraatheid van de kazerne 
Glanerbrug overdag een 
impuls geven”. 

De kazerne aan de Tolstraat 
stamt uit 1950 en voldeed niet 
meer aan de eisen van deze 
tijd. Met de nieuwe kazerne 
aan de Heidevlinder aan de 
westkant van Glanerbrug kun-
nen de inwoners in Enschede 
Oost sneller dus beter worden 
bediend. 

Drone kan autonoom 
opdrachten uitvoeren
Het is de bedoeling dat de 
drone die in Glanerbrug is 
gestationeerd autonoom 
opdrachten uit kan voeren. Na 
een signaal uit de meldkamer 

kan de drone alvast vooruit 
worden gestuurd. Nog voordat 
de brandweer is uitgerukt. De 
drone kan dan in kaart te 
brengen wat er aan de hand is 
en waar en hoe groot de brand 
exact is. De meldkamer en de 
uitrukkende eenheden kun-
nen dan meekijken en op 

basis van de gegevens op- of 
afschalen.Wanneer de drone 
optimaal gebruikt kan gaan 
worden is volgens brand-
weercommandant Stephan 
Wevers nog afhankelijk van 
de Europese wet- en regelge-
ving. 
In verband met corona was 

er voor de aanwezige vrijwil-
lige brandweermannen geen 
feestelijke opening georgani-
seerd. De enige officiële han-
deling was het hijsen van de 
vlag door brandweercom-
mandant Stephan Wevers van 
de Brandweer Twente en 
kazerne coördinator Edwin 
Remmerswaal. Remmerswaal 
sprak de hoop uit dat de vrij-

willigers van de Brandweer 
Glanerbrug zich snel thuis 
voelen in hun nieuwe brand-
weerkazerne. We zullen 
samen een mooie toekomst 
tegemoet gaan. Wanneer de 
situatie het weer toelaat zullen 
de inwoners worden uitgeno-
digd op een open dag. Dan zal 
de kazerne ook officieel wor-
den geopend. 

De TS4331 staat in de nieuwe kazerne aan de Heidevlinder klaar 
om uit te rukken  (foto Jenne Smit)

Klaas Pen (links) en Minke van de Veen nemen afscheid van  
Jurrie Dikken  (foto HKG)
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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 26 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. 

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
Zondag 15 november 10.00 uur: ds. Kroeskop
Zondag 22 november 10.00 uur: ds. Kroeskop 
(Eeuwigheidszondag)

Rooms Katholieke Kerk 
Kerkstraat 14 
Zondag 22 november 10.30 uur: Woord- en communie viering 
(eigen groep) 

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

OLV Rozenkrans

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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‘Stil…..zwijgend’ doet recht aan de 
jongens die werden uitgezonden
Voorzitter van de HKG, Willie Meester, is trots op dit derde boek 
van de club: 
“Het is een heel mooi boek geworden dat recht doet aan de jon-
gens die werden uitgezonden. In de meeste gevallen waren het 
gewone dienstplichtigen die veel liever in Glanerbrug waren 
gebleven. Dat zij collectief werden afgerekend op misstanden 
die door sommigen zijn gepleegd, is tragisch en niet correct. Ook 
de opvang van deze jongens na hun terugkeer is ernstig tekort 
geschoten; die was er gewoon niet! Wij hebben met dit boek hun 
kant van deze geschiedenis willen belichten zonder de ogen te 
sluiten voor misstanden. Het mooie is ook nu weer dat we dank-
zij diverse sponsoren (en vooral dankzij de grote bijdrage van 
het RABO-Coöperatiefonds) dit boek voor een schappelijke prijs 
kunnen aanbieden.”

Twee jaar van intensief speuren naar families van de in totaal 
172 uitgezonden militairen en van het voeren van gesprekken 
met de betrokken families hebben de basis gelegd voor het boek 
en veel vergaderingen zijn aan dit onderwerp gewijd. Het gevolg 
is dat er een uitgebreid archief is opgebouwd over deze periode. 
Dankzij de hulp van Studio BEP uit Glanerbrug en vooral dankzij 
Elly Meester-Wielinga die ook nu weer verantwoordelijk was 
voor de lay-out, is het een zeer fraaie uitgave geworden. “Stil…
zwijgend” is vanaf 12 november te koop bij Primera Jan Haast, 
Hardick Medical en bij de SHELL. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 
staan leden van de HKG met een kraam bij JUMBO om dit boek 
à €15,00 (uitsluitend a contant) te verkopen. Op vrijdag van 
14.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-14.00 uur.

Sergeant Anton Revenboer (2e van links) op patrouille in de buurt 
van Djokjakarta.

Annette Schuiling 40 jaar bij Menger Modes:  
”Altijd prettig wanneer de klant tevreden de winkel uitgaat”
GLANERBRUG – Als jonge meid van zeventien leek het Annette Schuiling (57) al geweldig in 
een kledingzaak te werken. Heel anders dan bij de supermarkt van Kroeze. “Toen ik via een 
kennis hoorde dat er een vacature was bij Menger Modes heb ik direct gesolliciteerd”, 
herinnert de geboren en getogen Glanerbrugse zich nog goed. “Een paar dagen na het 
sollicitatiegesprek met Frans Menger kreeg ik bericht dat ik diezelfde vrijdagmiddag om 
half 2 mocht beginnen”. Afgelopen zaterdag vierde Annette haar 40-jarig jubileum bij 
Menger Modes. 

Volgens Annette is het niet zo moeilijk onder woorden te brengen waarom ze al 40 jaar bij Men-
ger Modes werkt. “Werken in een kledingwinkel als Menger Modes is leuk. Het werk is variabel en 
ik heb leuke collega’s. Maar vooral het contact met de klanten trekt me aan”, aldus Annette die nu 
nog hele dagen werkt op dinsdag, donderdag en op vrijdagmorgen. “Ik probeer de klanten altijd 
zo te helpen dat ze met een voldaan gevoel de winkel uitgaan. En als je dan een bedankje krijgt, 
geeft je dat altijd wel een prettig gevoel”. 

Toen Annette veertig jaar geleden bij Menger Modes begon was Menger Modes nog een klein 
winkeltje even verderop aan de Gronausestraat. “Mede dankzij haar inzet is de winkel flink 
gegroeid”, menen Frans en Rob Menger. “Door haar ervaring, doortastendheid en toewijding is 
Annette een rots inde branding. Dat waarderen we enorm. Namens het team van Menger Modes 
danken we haar dan ook voor 40 jaar inzet, zorg, betrokkenheid en gezelligheid”. 

Volgens Frans en Rob Menger van Menger Modes is Annette een rots in de branding  (foto Jenne Smit)

Keppelerdijk blijft gevaarlijke racebaan
ENSCHEDE – Ook een geknipte Keppelerdijk blijft nog  
steeds een gevaarlijke racebaan. Dat opperde Frank van 
Nieuwenhuizen namens de aanwonenden vorige week op de 
digitale stadsdeelcommissie Oost. Tellingen hebben uitge-
wezen dat auto’s en motoren tussen de rotonde en de eerste 
slagboom bij de Vederkruidlaan snelheden tot wel 80 kilo-
meter per uur bereiken. Zo ook tussen de twee slagbomen 
tussen de Lisdoddelaan en het babybos voorbij camping De 
Twentse Es. En ook scooters laten zich trouwens niet 
onbetuigd op de Keppelerdijk waar een maximumsnelheid 
van 30 km per uur geldt.

“De Keppelerdijk was in het verleden al een racebaan waar het 
sluipverkeer voor levensgevaarlijke situaties zorgde”, vervolgt 
Van Nieuwenhuizen. ”Nu wordt er weer ongelofelijk hard gere-
den, terwijl de Keppelerdijk toch eigenlijk een veilige fietsroute 
moet zijn voor de honderden scholieren die er dagelijks gebruik 
van maken. Ik pleit ervoor om de die fietsers te beschermen en 
drempels te plaatsen”.

Wethouder Niels van den Berg is bekend met het probleem en 
de bezorgdheid van de aanwonenden. “Maar ik heb direct nog 
geen oplossing voor het probleem. Collega Van Houdt onder-
zoekt op dit moment een tweede ontsluiting van Glanerbrug 
naar Enschede. De komende maand zullen er daarom op de 
Keppelerdijk ook weer snelheidsmetingen worden verricht”. 

Volgens de aanwonenden blijft de Keppelerdijk een gevaarlijke 
racebaan  (foto Jenne Smit)

Dranghekken langs Winkelboulevard 
Glanerbrug om bezoekers te bedanken
GLANERBRUG – Sinds kort zijn er zeven drankhekken 
geplaatst aan de Winkelboulevard Glanerbrug. Met dit initia-
tief van bestuurslid Roy Seegers wil winkeliersvereniging Gla-
nerbrug voor Ondernemers (GO) het winkelende publiek 
bedanken voor hun bezoek. 

“Met de teksten op de dranghekken danken we de bezoekers 
aan de Winkelboulevard voor het in ons gestelde vertrouwen. 
Vooral ook in deze coronatijd met de bijzondere richtlijnen”, 
aldus Roy Seegers. “Het bestuur van de GO probeert zoveel 
mogelijk een gezellige en veilige situatie te creëren voor winke-
lend publiek in Glanerbrug. Daarbij helpen de dranghekken”.
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Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

Administratiekantoor
D.J.J. Blom / C.G. van Veen

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

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

wij houden van fietsen

A
ct

ie
s 

ge
ld

ig
 t/

m
 3

0 
no

ve
m

be
r 2

02
0

WIJ ZIJN ERWIJ ZIJN ER
VOOR DE VOOR DE 

OPVALLERS

Go regenjas
Functionele regenjas. Water- en winddicht, met 
getapete naden en goede ventilatie. In diverse 
maten en inclusief opbergzakje

ColdShield handschoenen
Softshell handschoenen met veel bewegings-
vrijheid. Dun, winddicht en ademend met fleece-
voering aan de binnenkant. Uitermate geschikt 
voor koud winterweer. Maat: XS t/m XXXL.

34,95

29,95

Go regenjas

54,95

39,95

Wilt u ook
adverteren in deze 

krant?
Bel 053-461 33 66

Oproep
Ik ben op zoek naar mensen 
die personen op bijgaande 
foto’s herkennen uit de peri-
ode maart-december 1945.
Zij verbleven in deze periode 
tijdelijk als evacuees/vluchte-
lingen in de provincie Overijs-
sel. Hoogstwaarschijnlijk zijn 
grootmoeder en de kinderen 
ondergebracht op een boerde-
rij.  
Eén van de kinderen op de 
foto is mijn inmiddels overle-
den vader Kees. Ik heb in 2003 
een boek over zijn jeugd 
geschreven, maar kon maar 
geen informatie vinden over 
die negen maanden uit zijn 
leven. Ik heb het adres (de 
boerderij)  in de provincie 
Overijssel waar grootmoeder 
en de kinderen waren onder-
gebracht niet kunnen vinden.

Ik kon het niet loslaten en ben 
dit jaar (2020) opnieuw gaan 
zoeken en graven naar het 
antwoord. Het is een allerlaat-
ste poging om dit stukje als-

nog duidelijk te krijgen. 
Kunt u mij helpen, dan mag 
dat rechtstreeks naar mij: 
hennypeijnenburg@home.nl 
of  0611321663.

Wilt u liever anoniem iets 
kwijt dan kan dat per post: 
Concordialaan 21, 5223 ZL in
‘s Hertogenbosch of naar de 
redactie van de Toren.
Ik ben u dankbaar voor elke 
(kleine) informatie!

Rechtsboven: 
(Groot)moeder

Rechtsonder:
Kinderen rond 1945: 

Sjaan, Annie, Jan  
(verbleef elders),  

Kees, Dina Peijnen-
burg-Veraa 

(uit Waalwijk, 
Noord-Brabant)

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 

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl

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

VOOR DE FEESTDAGEN
Leren riemen, Nieuwe collec� e tassen, Portemonnees, 

Kaarthouders (an�  schim), Zuivere wollen pantoff els, HENDRIK bretels, 
Storm paraplu (tot  100 km p/u),  Sleuteletui’s, 

Boodschappen trolly’s, Sleutelkasten, Geldkisten en nog veel meer!

Voor de Feestdagen Leren riemen, Nieuwe collec-
tie tassen, Portemonnees, Kaarthouders (anti schim)                                                                                         
Zuivere wollen pantoff els , HENDRIK bretels , Storm paraplu (tot  100 
km p/u) Sleuteletuis      Boodschappen trolly’s , Sleutelkasten, Geldkisten 
en nog veel meer  !

Roy Bruinsma 
heeft voorzitters-
hamer BBE  
overgedragen aan 
Herbert Krabbe
GLANERBRUG – Twee jaar 
lang was Glanerbrugger 
Roy Bruinsma voorzitter 
van Burgerbelangen 
Enschede. Roy Bruinsma 
heeft in september aange-
geven zijn functie als voor-
zitter te willen overdragen. 
Vorige week woensdag 
droeg hij het voorzitter-
schap over aan Herbert 
Krabbe. De leden van BBE 
zijn Roy zeer erkentelijk 
voor zijn voorzitterschap, 
waaraan hij invulling gaf 
van 2018 tot 2020. Naast 
Herbert Krabbe versterken 
Adriette Cuccuru en Chris 
Grootenhuis het nieuwe 
bestuur. 
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De kerk aan de Gronausestraat 
1200 is doordeweeks even open
GLANERBRUG - Vanwege het oplaaiende coronavirus ziet 
het ernaar uit dat het kerkelijk gemeenschapsleven 
voorlopig nog te lijden zal hebben onder de beperkende 
maatregelen. Op zondag kunnen we weliswaar 
samenkomen met maximaal 30 personen en wordt de 
dienst digitaal uitgezonden, maar voor de kijkers thuis 
geldt: je bent dan niet echt in de kerk. En dat is een gemis. 

De kerkenraad heeft beslo-
ten om in de komende tijd 
de kerk op de woensdagmid-
dagen van 13.00 tot 14.00 
uur open te stellen. De eer-
ste keer wass woensdag 4 
november.  
Bezoekers, al dan niet ver-
bonden met de protestantse 
gemeente van Glanerbrug, 
hebben dan de gelegenheid 
om een kaarsje aan te ste-
ken, even stil te zijn of te bid-
den. Want even in de kerk 
zijn geeft rust, kom je tot 
jezelf en mag je de kracht 
van een godshuis ervaren. 

Bovendien geeft het de 
mogelijkheid om een ander 
bekende of onbekende te 
ontmoeten, waarbij we de 
1,5 meter goed in de gaten 
houden. 
Ds. Hans Kroeskop is aan-
wezig en zal ter afsluiting 
van iedere woensdagmiddag 
ter bemoediging een gebed, 
gedicht of bijbelvers uitspre-
ken. Iedereen, groot of klein, 
jong of wat ouder, gelovig of 
niet is van harte welkom. 
Namens de kerkenraad van 
de Protestantse Gemeente 
van Glanerbrug

Michael Sijbom nieuwe directeur Landschap Overijssel
Michael Sijbom (51) is de nieuwe directeur van Landschap 
Overijssel. Hij start per januari 2021 als directeur-bestuurder 
bij de landschapsorganisatie. Michael groeide op in Raalte en 
was in de jaren 2011 tot 2017 burgemeester van de Overijsselse 
gemeente Losser. Volgens Anne Flierman, voorzitter van de 
Raad van Toezicht van Landschap Overijssel, is Sijbom “een 
uitstekende kandidaat, die er ongetwijfeld aan gaat bijdragen 
om Landschap Overijssel verder in de Overijsselse samen leving 
te verankeren”. Michael neemt de taken over van Eibert Jongsma 
die tijdelijk directeur bestuurder van Landschap Overijssel is. 
Kijk voor meer informatie en een filmpje waarin Michael 
zichzelf voorstelt op www.landschapoverijssel.nl

Tussen de mensen
In de zes jaren dat Michael 
burgemeester van Losser was, 
stond hij tussen de mensen. 
“Mijn stijl is er één van samen-
werken en verbinden. Ik wil 
met partijen op zoek naar wat 
ons verbindt en niet focussen 
op de verschillen,” aldus 
Michael. Communicatie 
vormt voor hem altijd een 

rode draad. Het gesprek aan-
gaan met mensen via sociale 
media of live. En dat sluit 
prachtig aan bij Landschap 
Overijssel, een organisatie die 
altijd op zoek is naar het aan-
gaan van een verbinding met 
haar omgeving. “Ik kom wer-
ken in de provincie waar ik mij 
thuis voel, in een rol die mij 
ligt en in een onderwerp waar-

van mijn hart sneller gaat 
kloppen,” zegt Michael. “Die 
passie voor de natuur en het 
erfgoed in Overijssel is er bij 
velen. Natuurlijk verschilt de 
beleving ervan en de visie 

erop. Maar de uitdaging zit 
erin om krachten te bundelen. 
Samen maken en vormen wij 
het bijzondere landschap van 
Overijssel”. 

Michael Sijbom, oud-burgemeester van Losser, is de nieuwe direc-
teur van Landschap Overijssel

Basisschool de Troubadour focust in tijden van corona op 
onderwijs en een veilige, stabiele basis voor het kind 
GLANERBRUG - Op het moment van schrijven van deze tekst 
zijn we in afwachting van de persconferentie van het kabinet 
op dinsdag 3 november, we weten nog niet wat de eventuele 
nieuwe maatregelen zullen zijn. Het zijn spannende en 
onzekere tijden, voor iedereen. We merken dat corona nu 
toch echt dichterbij komt. We hopen dat we de komende tijd 
open mogen blijven, uiteraard alleen als dit op een veilige 
manier kan.

Veilige, warme thuishaven 
voor kinderen
Voor kinderen heeft het coro-
navirus ook impact. Als school 
zijn we er voor de kinderen. 
Het kind moet zich veilig kun-
nen voelen, de school is één 
van de vaste ankers voor kin-
deren. In het voorjaar van 2020 
hebben we gemerkt hoe 
belangrijk de leerkrachten en 
de school zijn voor kinderen. 
Kinderen hebben ons in de tijd 
dat ze gedwongen thuis moes-
ten zijn gemist, en wij hebben 
hen gemist. Hier zijn we ons in 
deze tijden extra van bewust.

(Online) onderwijs
In het voorjaar van 2020 heb-
ben we in no-time online 
afstandsonderwijs vormgege-
ven. Leerkrachten gaven 
online lessen, instructie, en 
hadden via de digitale weg 
contact met de kinderen. 
Gelukkig hebben we een flink 
aantal devices; Chromebooks, 
iPads, tablets waardoor we 
snel konden overschakelen op 
online onderwijs. Ouders krij-
gen de mogelijkheid om devi-
ces te lenen van school als kin-
deren thuis komen te zitten, 
en er thuis geen device is. De 
afgelopen weken merken we 
dat kinderen steeds vaker 
thuis moeten blijven, wanneer 
bijv. een huisgenoot koorts 
heeft, of er een huisgenoot is 
met COVID-19. In die gevallen 

streamt de leerkracht de live 
les online via Google Class-
room/Google Meet. De eerste 
ervaringen hiermee zijn posi-
tief, alhoewel we de kinderen 
wel missen.

Ouderbetrokkenheid
De Ouderbetrokkenheid op 
onze school is hoog. Helaas 
kunnen we ouders sinds de 
zomervakantie alleen toelaten 
tot ons gebouw voor de ouder-
gesprekken over de ontwikke-
ling van de kinderen. Ook 
mogen we rondleidingen 
geven voor ouders die op zoek 
zijn naar een school voor hun 
kind. We missen de ouders in 
onze school, bijvoorbeeld 
voor een gezellig praatje en de 
ouderhulp bij activiteiten. Het 
buiten de school houden van 
ouders is iets wat eigenlijk 
totaal niet bij ons past, maar 
we moeten wel. Gelukkig 
weten de ouders de weg naar 
de leerkrachten te vinden als 
er vragen zijn.

Open Podium
Vanuit onze missie ‘Laat zien 
wie je bent!’ organiseren we 
een paar keer in het jaar een 
Open Podium. Kinderen 
mogen hun talenten laten 
zien, laten zien waar ze goed 
in zijn. Bijvoorbeeld het voor-
dragen van een gedicht, het 
opvoeren van een dans, of 
drummen op het drumstel. 

Normaal gesproken zijn de 
ouders van harte welkom, 
maar in deze tijden kan dit 
helaas niet. We zetten foto’s 
voor de ouders in onze school-
app, een afgesloten omgeving 
voor school en ouders. Zo 
kunnen de ouders er toch ‘een 
beetje bij zijn’.

Uitwisselingen Duitse 
(basis)scholen
Twee keer per jaar bezoeken 
wij en Duitse (basis)scholen 
elkaar. Doel is om de buren 
aan de andere kant van de 
grens te leren kennen, en 
elkaars tradities en cultuur uit 
te wisselen, maar ook elkaars 
taal te leren spreken. Onze 
vakleerkracht Duits bereidt de 
kinderen op de uitwisselingen 
voor, en geeft lessen Duits. Om 
reisbewegingen in deze tijd te 
beperken, hebben we moeten 
besluiten deze uitwisselingen 
tijdelijk stop te zetten. We 
hopen deze in het voorjaar 
van 2021 weer op te kunnen 
pakken.

Samenwerking Glanerbrugse 
scholen en kinderopvang
Tijdens de eerste coronagolf in 
Nederland hebben we met alle 
Glanerbrugse basisscholen en 
kinderopvang samen de nood-
opvang georganiseerd, in IKC 
Glanerbrug-Zuid. Dit voor 
ouders die werken in cruciale 
beroepen, of voor kinderen 
vanwege de thuissituatie. Het 
gevoel van sámen in de orga-
nisatie hiervan is iets waar we 
erg trots op zijn. 

Kerst en Sinterklaas
Op dit moment buigen we ons 
over deze activiteiten, in 
nauwe samenwerking met de 

Oudervereniging en de Mede-
zeggenschapsraad. Groep 7 is 
gestart met het oefenen van de 
kerstmusical, we verwachten 
dat de ouders alleen niet live 
mogen komen kijken. In dat 
geval maken we er een film 
van. Groep 6 is het schoolkoor 
van de Troubadour. Elk jaar 
treden zij in de kersttijd op bij 
Liberein/het Ariënshuis. 
Helaas kan dat dit jaar niet 
doorgaan. We hebben contact 
opgenomen met Sinterklaas. 
Samen met hem overleggen 
we of hij op 5 december op 
school kan komen en op welke 
manier. Het feest moet voor 
hem natuurlijk ook veilig en 
coronaproof zijn.

Foto boven:  
Basisschool De Troubadour

Foto rechts:
Groep 1 van De Troubadour 

De huidige tijd leert ons te 
focussen en prioriteiten te 
stellen. We hopen dat ieder-
een gezond blijft.
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo

Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo

Doetinchem
Emmen (2x)
Enschede (7x)
Enter

Glanerbrug
Goor
Haaksbergen
Hardenberg

   Hengelo (2x)
   Hoogeveen
   Losser 
   Nijverdal
   

Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel
Raalte

's Heerenberg
Tubbergen
Ulft
Winschoten

Winterswijk (3x)

www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

Almelo (3x)
Arnhem

Lady mini 20st Knoflook olijf meidoorn 80cap of 200cap, 
probiofyt family 30cap, ailvit knofluvit 30cap, 
nachtrust extra sterk 40st 
of nervovit plus 40cap

Tena Bional
nachtrust extra sterk 40st 

-75%-54%

€ 4,31
elders € 12,04

elders€ 1,99 € 2,99

Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.

De aanbiedingen zijn geldig van
9 november t/m 23 november 2020. 

Natterman*
Bronchicum 100ml Tandpasta anti plack control 75ml

Panthenol crème 100gr

Eau de toilette be 200ml

Pralines strawberry 110gr

Salted caramel 5-pack 400grDark caramel 85gr
Per stuk € 0,39

Original 315gr
Per stuk € 0,39

Jelly delights 28gr
Per stuk € 0,29

Chocolade figuur 60gr
Per stuk € 0,29

Eau de toilette VG V 50ml

Shampoo colour protect & shine, 
million gloss of winter repair 250ml

Sensodyne

Xelf*

Calvin Klein

Milka

Twix After eightMilka

Stroopwafels

Fruit-tella

Piet

Van Gils

Gliss kur
Werkzame stof: 
Siroop op basis van tijm

Werkzame stof: 
Panthenol, dexpanthenol

Te gebruiken bij:
Verlichting van hoestklachten

Te gebruiken bij:
Droge, gevoelige, 
rode en/of ruwe huid.

*Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzigingen op de verpakking.

-58%

-50%-71%

Almelo (3x) Borne Doetinchem

€ 8,90
elders

   Hengelo (2x) Oldenzaal (2x) 's Heerenberg

Lees voor het kopen de aanwijzigingen op de verpakking.Lees voor het kopen de aanwijzigingen op de verpakking.

€ 8,90€ 8,90
elderselders

-84%

-75%

€ 5,85
elders

-77%

€ 6,15
elders

€ 3,99
elders

€ 4,32
elders

€ 4,38
elders

€ 8,94
elders

€ 3,40
elders € 1,99

elders

€ 73,11
elders€ 14,17

elders

-62%

Winterswijk (3x)

€ 5,22
elders

€ 19,99

€ 1,00

€ 1,00€ 1,00€ 1,00

€ 5,99

3 VOOR

€ 1,00

€ 1,00

3 VOOR

€ 1,00

6 VOOR

€ 1,00

6 VOOR

€ 1,00

3 VOOR

€ 1,00

-86%

-77%

Calvin Klein
Eau de toilette VG V 50ml
Van Gils 200ml50ml

€ 1,99
-83%

-73%

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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In Tetem kan het publiek de tentoon-
stellingen via een robot bezoeken
ENSCHEDE - In Tetem in Enschede kan iedereen - waar dan ook 
ter wereld - de tentoonstelling op afstand via een robot bezoeken. 
Zo kunnen bezoekers op een unieke én veilige manier kunst 
beleven en tegelijkertijd een privé tour krijgen in Tetem. 

De bezoeker bepaalt waar de 
robot heen rijdt en wat ze wil-
len ontdekken. Via de webcam 
wordt realtime beeld en geluid 
verstuurd. Besturing is een-
voudig met een computer of 
de app. Aan de andere kant 
van het scherm is een Tetem 
medewerker aanwezig om de 
bezoekers te verwelkomen, 
uitleg te geven en de robot te 
begeleiden. De ‘robot bezoe-
ker’ kan ook op afstand foto’s 
maken in de expositieruimte.

Deze technologie stelt Tetem 
in staat om de tentoonstellin-
gen op een unieke manier 
digitaal open te stellen voor 
publiek over de hele wereld. 
Op tetem.nl/robot kun je ont-
dekken hoe de robot werkt en 
een tijdslot boeken.

Samen een inclusieve 
toekomst bouwen in The 
Factory of Electric Dreams
Bezoekers kunnen op dit 

moment de tentoonstel-
ling  The Factory of Electric 
Dreams  met de robot bezoe-
ken. Kunstenaar en ontwer-
per  Mary Ponomareva  neemt 
het publiek hierin mee in de 
wereld van tech-gecentreerde 
clichés, om vanuit daar een 
inclusieve toekomst te kunnen 
bouwen. 

In de vorm van een sci-fi 
fabrieksfaciliteit, een video-
installatie en een interactieve 
game-ervaring speculeert de 
tentoonstelling over een toe-
komst die wordt beïnvloed 
door de technologie genaamd 
Life Enhancer. De video-
installatie neemt het publiek 
mee in een verhaal over 
levensverbeterende technolo-
gieën en mensen die cyborg-
achtige avatars zijn geworden. 
Je volgt de digitale fabrieksar-
beider genaamd Donna in 
‘zijn’ ontwikkeling en verschil-
lende emoties. De interactieve 

spelomgeving fungeert als een 
doolhof van portalen waar-
door je kunt teleporteren en 
waar je mogelijke toekomst-
scenario’s kunt testen. Op 
basis van je beslissingen zal de 
Portal of Future Possibilities 
één toekomstbeeld per keer 
openen. Deze tentoonstelling 
zet aan tot reflectie over de 
mogelijke implicaties van 
opkomende technologieën 

door middel van digitale spe-
culatie en door absurde sce-
nario’s te bedenken die inclu-
sieve belangen nastreven. The 
Factory of Electric Dreams kan 
online én op afstand via de 
robot worden ervaren.

Je kunt een tijdslot met de 
robot boeken van woensdag 
t/m zondag tussen 14.00-16.00 
via tetem.nl/robot.

Ons Clubje E1 kampioen. En dat in coronatijd!
GLANERBRUG - Het hele seizoen maakte Ons 
Clubje E1 al grote stappen voorwaarts. Wedstrij-
den werden met veel inzet afgewerkt en over-
winningen volgden elkaar snel op. Via AKC uit 
Almelo, stadsgenoot EKC Naas, TOP uit 
Vroomshoop werd het kampioenschap veilig 
gesteld tegen Blauw Zwart uit Wierden. Aange-
zien er nog een thuiswedstrijd op het pro-
gramma stond werden de voorbereidingen 
gestart om onze kampioenen te huldigen op ons 
eigen veld aan de Ekersdijk. Echter, nieuwe 
coronamaatregelen gooiden roet in het eten en 
moest de huldiging worden afgelast. Dat was 
natuurlijk jammer, ook omdat dit het allereerste 
kampioenschap was van onze korfbaltoppers. 
Er werd snel een alternatief plan bedacht. Onze 
kampioenen Aimee, Charlotte, Jasmijn, Kian, 
Mick, Rutger en de coaches Dion en Claudia 
werden op het tijdstip dat eigenlijk de laatste 
wedstrijd gepland stond thuis verrast met een 
welverdiende kampioensmedaille en witte Ons 
Clubje-roos.

Voorbereiding zaalseizoen bij Ons Clubje van start: rekening houden met corona!
Eind oktober zijn de zaaltrainingen bij Ons Clubje van start gegaan. Vanwege de onzekere 
tijd is het nog niet helder of de zaalcompetitie (start 21 november) wel doorgang kan vinden. 
Zodra hier meer duidelijkheid over is worden jullie hier direct over geïnformeerd. Door de 
geldende voorwaarden en onzekere tijden hebben wij er dan ook voor gekozen om voor-
lopig 1 keer in de week per team te gaan trainen. 
 
De trainingstijden zijn als volgt:

Dinsdag Sporthal De Brug     
18:00 – 18:50     Kangoeroe Klup onder leiding van Anna en Chayenne
18:00 – 18:50    GKV-OC E1 onder leiding van Dion en Claudia
19:00 – 19:50     GKV-OC D2 onder leiding van Danae en Denise
19:00 – 19:50     GKV-OC D1 onder leiding van Kenny en Rowen
20:00 – 21:00    GKV-OC Senioren

Donderdag Sporthal De Esmarke
18:00 – 18:50     GKV-OC F1 (en trainende F-leden) onder leiding van Kayra, Leon en Mischa
18:00 – 18:50     GKV-OC E2 onder leiding van Gea, Tom en Dana
19:00 – 19:50    GKV-OC B1 onder leiding van Iwan en Rolf

Spelregels zaaltrainingen
Houd je aan de algemene corona afspraken (1,5 meter afstand houden, handen wassen etc.)
Ouders zijn niet welkom in de sporthal
Kinderen worden ‘afgegeven’ bij de Corona-coördinator bij de deur van de sporthal
Kinderen kunnen na afloop van de training bij de Corona-coördinator worden opgehaald.
Kinderen die om 19.00 uur trainen hebben pas toegang tot de hal zodra alle kinderen uit de 
voorgaande groepen de sporthal hebben verlaten. Kleedkamers en douches zijn gesloten en 
mogen alleen gebruikt worden voor doorgang naar de sporthal.

Nieuw! Sporten voor kinderen 
met een beperking
LOSSER – Zorg voor Kidzz is begonnen sporten voor kinderen 
met een beperking in Sporthal De Fakkel in Losser. Kinderen 
met bijvoorbeeld ADHD, autisme of hechtingsproblematiek 
kunnen een uur bewegen onder begeleiding van een (bijna) 
afgestudeerde PMT-er en begeleiders van Zorg voor Kidzz. 
Dit uur sporten vindt plaats elke dinsdag van 16.00 – 17.00 
uur en is alléén bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar die door 
welke oorzaak dan ook (nog) niet goed kunnen functioneren 
binnen een reguliere sportvereniging. 

“Bij ons kunnen ze dan spe-
lenderwijs proberen te ont-
dekken welke (sportieve) acti-
viteiten ze leuk vinden en 
welke mogelijkheden er zijn” 
zegt Sabine Scholten van Zorg 
voor Kidzz. “Kinderen mogen 
10 keer meedoen voor € 1,50 
per keer. Na die 10 keer gaan 
wij een kort evaluatieverslag 
maken waarin wij onze bevin-
dingen vermelden. Aan de 
hand van dit verslag kunnen 
kinderen misschien terecht op 
reguliere sportverenigingen, 
omdat ze door ons de nodige 
handvatten aangereikt krij-
gen”. 

Scholten: “Mocht een kind na 10 keer sporten nog door willen 
gaan met het sporten via ons, dan gaan we hierover opnieuw in 
gesprek. Het is dus géén normale sportinstuif waarbij je gezellig 
sport met veel kinderen tegelijk. Wij werken met een groep van 
(voorlopig) maximaal 12 kinderen, waardoor er veel aandacht is 
voor elk kind. Mochten er veel aanvragen binnen komen, gaan 
wij de mogelijkheden tot uitbreiding bekijken”. 
Uiteraard houden wij rekening met de richtlijnen van het RIVM 
hierin.
Vooraf dient contact met ons te worden opgenomen via spor-
ten@zorgvoorkidzz.nl. Wij gaan dan bekijken of het mogelijk is 
of een kind bij ons in de sportgroep geplaatst kan worden. Kom 
dus alleen als je hierover met ons afspraken hebt gemaakt, dit 
om geen kinderen teleur te stellen.
Het is NIET mogelijk om tijdens dit uur in de zaal aanwezig te 
zijn! Dit om de groep niet af te leiden. Houdt hier dus a.u.b. reke-
ning mee.

Natuurlijk bieden wij buiten dit uur sporten nog veel meer:
We bieden op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag Buiten 
Schoolse Opvang (BSO) in de vorm van dagbesteding, speciaal 
voor kinderen met een beperking die het lastig vinden op een 
normale BSO.
We bieden elk weekend weekendopvang van vrijdagmiddag tot 
en met zondagmiddag. Kinderen komen dan in een groep van 
maximaal 10 kinderen een heel weekend logeren bij ons.
We bieden begeleiding thuis voor kinderen, maar ook aan 
ouders die problemen ondervinden in de opvoeding door de 
problematiek van een kind.

Neem gerust een kijkje op onze website www.zorgvoorkidzz.nl 
en ontdek de mogelijkheden. Of bel 06-20802821.
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Actie geldt van 16 t/m 28 november 2020. Vraag naar de voorwaarden.

20% KORTING
OP VLOEREN

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

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

Gespecialiseerde zorg op maat 
binnen een dynamische organisatie

in een vertrouwelijke setting. 

Sterk in beweging


