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Nieuwe wadi aan de
Vijverstraat moet teveel aan
regenwater beter opvangen

Inzamelen herfstbladeren
in Glanerbrug

Renovatie banen TVG
verloopt voorspoedig

GVV Eilermark, 100 jaar voetbal op de grens

Door Johnny Stubener

GLANERBRUG - Op 12 oktober 1920 werd de voetbalclub
GVV Eilermark opgericht door arbeiders van de Baum
wollspinnerei Eilermark vlak over de grens. Deze fabriek
was hiermee niet alleen de bakermat van de voetbalclub met
deze naam, maar ook de oorzaak van de enorme groei die
het kleine dorp Glanerbrug sindsdien meemaakte.
Inmiddels zijn we 100 jaar
verder, de fabriek bestaat niet
meer en is al jaren gesloopt.
De club Eilermark is echter
springlevend en ook Glanerbrug breidt nog steeds uit. In
het jubileumboek geven we
de geschiedenis weer van een
echte voetbalclub, 100 jaar
jong met alle ups en downs.
Van de wedstrijden om het
kampioenschap van Nederland der amateurs tot aan een
recordaantal degradaties op
een rij. Ook de kontgoal van
Mark en het plasje van Lars
komen aan bod.
Jubileum in stilte
Maar in plaats van een bruisend jubileumfeest werd het
een jubileum in stilte door het
heersende coronavirus met
alle gevolgen van dien. Om
toch een mooie terugblik op
de afgelopen eeuw van Eilermark te verkrijgen wordt dit
jubileumboek uitgebracht.
Met veel foto’s en verhalen die
de kleurrijke geschiedenis
van de club Eilermark weergeven.

Eilermark stond bij de tegenstanders altijd bekend als een
lastige tegenstander waar je
niet graag tegen speelt. Er
werd als arbeidersclub altijd
gespeeld met enthousiasme
en volle inzet. Vaak op de
grens, soms letterlijk over de
grens en pittig in de duels.
Vooral in de beginjaren in de
grensderby’s tegen S.A.C.
(later VV Glanerbrug) ging het
nogal eens hard tegen hard.
Vader en zoon Dijkstra
Ook in het voorwoord van
Erik Dijkstra, presentator van
BNN/Vara en oud Eilermarker, zoon van topscorer Theo
Dijkstra in de gloriejaren
komt dit naar voren.
In zijn tijd bij FC Twente liep
ik regelmatig voorzitter Joop
Munsterman tegen het lijf.
Iedere keer wanneer Joop mij
in het vizier kreeg dan kneep
hij zijn oogjes dicht en zei: ‘Zo
daar hebben we Erik Dijkstra.
Van Eilermark uut Glanerbrug. Glanerbrug mes in de
rug.’ Aanvankelijk vond ik
dat vervelend. Omdat het

Wat doen we aan overlast door
vuurwerk?
GLANERBRUG – “Mijn kleinkinderen zitten de laatste tijd
regelmatig rechtop in bed. Kijken verdwaasd rond met
grote slaperige vragende ogen: Wat is dat voor harde knal?
Waar komt die vandaan? Ze begrijpen er niets van, zijn
vaak helemaal van slag. Nu Oud en Nieuw nadert wordt het
alleen maar erger. Wat kunnen we aan overlast door
vuurwerk doen?”
Die vraag stelt een bezorgde opa in een telefoontje aan de
redactie van de Grensstreek. Voor de Grensstreek een reden
in actie te komen. We willen graag weten hoe de Glanerbruggers denken over het verbod van de regering om dit jaar
vuurwerk te verkopen en af te steken. Maar dan krijg je het:
Glanerbrug is een grensdorp. In Duitsland is vuurwerk volop
te koop. Hoe moeten we daar nu mee omgaan? De komende
weken verzamelt de Grensstreek in de papieren krant en op
de Facebookpagina uw, jullie mening(en).

bedoeld was om te kwetsen.
En omdat er een kern van
waarheid in zit: Glanerbrug is
nou eenmaal een dorp met
een randje. Maar gaandeweg
begon ik het juist te waarderen. Ja ik kom uit Glanerbrug,
ik voetbalde bij Eilermark en
ik ben er trots op. Want waar
je voetbalt, bepaalt voor een
deel wie je bent. Zoveel jaar
na dato moet ik er eigenlijk
ook wel om lachen. Mijn
vader wás op een bepaalde
manier
Eilermark:
een
gewone man, die werkte in
een fabriek. Hard, eerlijk,
maar ook met een rafelig
randje. Dat kwam ook tot
uiting binnen het veld in de
kampioenswedstrijd tegen
Achilles ’12 en ze werden dat
jaar kampioen. Daar ben ik
dan weer trots op.
No nonsens
Dit geeft een beetje aan waar
Eilermark voor staat, no nonsens en recht toe recht aan.
Het boek komt half december
van de persen en kan nog als
cadeau onder de kerstboom
gelegd worden. De prijs is
bepaald op €17,50 voor leden
en €25 voor niet-leden. Wilt u
een exemplaar reserveren
stuur dan een e-mail met uw
gegevens naar: eilermarker@
home.nl

Geen plek in ziekenhuizen voor slachtoffers vuurwerk
GLANERBRUG - De regering in Den Haag heeft besloten dat
tijdens de jaarwisseling 2020 – 2021 geen vuurwerk verkocht
en afgestoken mag worden. Door de corona hebben de
ziekenhuizen geen plek voor extra patiënten door ongelukken
met vuurwerk. Vorig jaar waren dat er 1300. De werkdruk is
nu al erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor
extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisartsenposten
en voor de handhavers.
In Glanerbrug en de Esmarke
wordt er iedere avond wel
ergens geknald. Alsof er inwoners of groepen jongeren zijn
die toch vuurwerk afsteken uit
protest tegen het besluit van
de regering. Het ziet er naar
uit dat de politie en de boa’s
van de gemeente er de
komende weken een hele kluif
aan krijgen. Wijkregisseur Job

Kantelberg van Oost doet in
een reactie vooral een beroep
op het gezonde verstand van
de inwoners. “Op iedere
straathoek een BOA of agent
neerzetten is niet haalbaar”,
meent Kantelberg. Zijn statement namens het stadsdeel
Oost willen u niet onthouden.
Die kunt u lezen op pagina 5.
Lees verder op pagina 5

Dit jaar mag er geen vuurwerk worden afgestoken
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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

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

Uitvaartleider

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. Telefoonnummer: 088–77 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar.

Samenwerkende Apotheken Enschede
www.vredehof.nl

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 10 december
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

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

Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6.
Telefoon: 053-4618891.

Fysiotherapie-Podologie-Steunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 06-20626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres: Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN
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

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00
uur tot 17.30 uur.

Het wijkteam is ook per mail bereikbaar op
wijkwijzeroost-buiten@twentsealliantie.nl

Apotheek Esmarke

Politie - wijkagent Dennis Baaijens - 0900 - 8844

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00
uur tot 17.30 uur.
Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de Centrum Apotheek.
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 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.

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

W W W. B E R T VA N D E R H E I D E . N L

Klachten over bezorging (alleen per mail):
info@twentehuisaanhuis.nl.
Wel graag postcode en huisnummer vermelden.

Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17.
Telefoon: 053-7000000.

Verloskundigen

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

Bel (053) 431 23 89

Fysio Team

VitaalCenter Smulders

Maartje Kraamzorg

Uitvaarthuis Glanerbrug Kerkstraat 14, Glanerbrug

Schoolstraat 20.
Telefoon: 053-4618738.

Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6.
Telefoon: 053-2030055

Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de
Tandarts Post Twente. Telefoon: 053-7920040.

Herman Achterhuis

Fysiotherapie De Eekmaat

Podotherapie Podofit

Dental Art - 053 - 8881974
De Boer - 053 - 4619018
De Wals - 053 - 4615808
Löwik - 053 - 4615062
Rabenstein - 053 - 4612280

Tandarts buiten spreekuren

“Mensen weten
vaak niet wat er bij
een uitvaart
allemaal mogelijk is.
Wij regelen het
graag voor u.”

Fysiotherapie

Voor een uitvaart in

vertrouwde handen
Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62
BERT VAN DER HEIDE UITVAARTZORG
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Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 1200
Zondag 29 november 10.00 uur: ds. Jansen
Zondag 6 december 10.00 uur: ds. De Bruin

Rooms Katholieke Kerk
Kerkstraat 14
Zaterdag 28 november 19.00 uur: Eucharistieviering
(pastoor Van Daggenvoorde)
Zondag 6 december. Geen viering

Dit jaar geen kerstmarkt in
Overdinkel

Nieuwe wadi aan de Vijverstraat moet regenwater
na extreme bui beter opvangen
GLANERBRUG – Ook de komende weken wordt er nog flink
geklust aan de Spoorbaanstraat en het in het parkje aan de
Vijverstraat. De Spoorbaanstraat wordt heringericht en in
het parkje is een wadi aangelegd. Naar verwachting zullen
de werkzaamheden op 4 december zijn afgerond.
Laura van Tongeren – Rooswinkel is als ontwerper openbare
ruimte van de gemeente Enschede bij dit project betrokken. Zij
vertelt het waarom en hoe van dit project. “Vanwege de slechte
staat van het asfalt van de Spoorbaanstraat is de straat heringericht. De rijbaan is bestraat met gebakken klinkers, passend bij
de uitstraling van een woonstraat. Om de riolering te ontlasten
en voorbereid te zijn op een veranderend klimaat met extreme
regenbuien wordt er in Enschede zoveel mogelijk gezocht naar
mogelijkheden om het regenwater te bergen in onder andere
groenvoorzieningen. Deze kans ligt ook hier in dit project”.
Van nature
“De Spoorbaanstraat loopt van nature af naar de groenzone
langs de Vijverstraat”, vervolgt Van Tongeren. “Door middel
van iets bredere goten langs de rijbaan wordt het regenwater
afgevoerd naar de nieuwe wadi die is aangelegd in het parkje.
De wadi is een laagte die ingezaaid zal worden met een bloemenmengsel waarin het water kan infiltreren en vertraagd
wordt afgevoerd richting de spoorsloot. De speeltoestellen zijn

OVERDINKEL - De afgelopen jaren heeft de stichting Bruisend
Overdinkel op de tweede zondag in december een kerstmarkt
georganiseerd. Dit jaar stond de kerstmarkt gepland op
zondag 13 december. Over de organisatie van de kerstmarkt
heeft het bestuur van de stichting overleg gehad met de
gemeente. Alle mogelijkheden en de te nemen maatregelen
in verband met corona zijn daar besproken. Gezien de opzet
van de kerstmarkt op het Dorpsplein is het niet mogelijk om
dit jaar de kerstmarkt te organiseren.
Maatregelen
De maatregelen houden in dat het plein geheel omheind moet
worden, er een in- en uitgang moeten moet worden aangebracht
waar medewerkers bij staan. Er dienen looproutes aangegeven
te worden, bezoekers dienen zich van tevoren te melden om in
tijdvakken een bezoek aan de kerstmarkt te kunnen brengen
zodat er niet te veel bezoekers tegelijk zijn. Medewerkers dienen
indien nodig iedereen te wijzen om de vereiste afstand van
elkaar te houden en aan te sporen om door te lopen. Het geheel
is door Bruisend Overdinkel niet te realiseren.
Daarnaast is een gezellig horecaplein en muziek door koren en
muziekkorpsen aan zeer veel beperkende maatregelen gebonden.
Aangezien de verwachting is dat deze maatregelen de komende
weken niet zullen veranderen, gezien de huidige ontwikkelingen, is het besluit genomen om de kerstmarkt niet door te laten
gaan. Bruisend Overdinkel hoopt dat we gezamenlijk het virus in
bedwang krijgen, zodat de kerstmarkt volgend jaar op 12 december wel door kan gaan.

De wadi aan de Vijverstraat vangt het water uit de Spoor(foto Jenne Smit)
baanstraat op 
gedeeltelijk in de opslag maar worden door stadsdeelbeheer in
overleg met omwonenden nog teruggeplaatst. Er zal ook een
oversteekje over de wadi naar de speeltoestellen komen, bijvoorbeeld met een bruggetje of stapstenen. De afsluiting voor
autoverkeer tussen de Spoorbaanstraat en de Vijverstraat
wordt weer teruggeplaatst na het afronden van de werkzaamheden”.

Super
Het online bestellen van boodschappen heeft dankzij de
coronacrises een enorme vlucht genomen. Bezorgers rijden af
en aan en leveren hun voedselpakketten af bij de achter de
geraniums wachtende klanten. Tenminste als je al iets mag
bestellen, omdat er wachtrijen zijn van hier tot Tokio. Het is
zelfs zo druk dat je de kerstkransjes al in november moet
bestellen om zeker te weten dat ze er op tijd zijn. Maar wat
moet je bestellen als je nog niet weet met hoeveel mensen je
aan de kerstdis mag zitten?
En wat als de boodschapper al onderweg is en je krijgt trek in
iets lekkers, kun je weer drie weken wachten op een zak chips.
Dan is er ook nog Hello Fresh voor de fantasielozen die dagelijks voor het dilemma staan wat er op tafel moet komen. Dit
bedrijf helpt je hierbij en levert een compleet bouwpakket naar
keuze met de benodigde ingrediënten. Je moet hier zelf nog
wel een eetbaar geheel van brouwen. Voor de liefhebbers is er
een vleesloos veggie pakket. Geef mijn portie maar aan Fikkie.
Nee, ik ga liever ouderwets naar een lokale middenstander
waar ik aan mijn wisselende smaak kan voldoen. Wel tegenwoordig in de supermarkten met een verplicht winkelwagen-

tje, wat dan weer goed is voor die types die voor twee dingetjes
komen en vervolgens bij de kassa handen te kort komen om
alles te dragen.
Ook zijn er in nu speciale uren voor ouderen en kwetsbare personen die van 7 tot 9 uur in de morgen ongestoord hun boodschapjes bij elkaar kunnen sprokkelen. Een prima initiatief, als
ze dan ook deze mensen weren tussen 17 en 19 uur, zodat ze
niet de mensen die na hun werk nog even langs de winkel gaan
voor de voeten lopen of met hun scootmobiel het gangpad
blokkeren. Dat zou helemaal super zijn.
Johnny Stübener

‘Stil…zwijgend’ is derde boek HKG over Glanerbrugse
jonge mannen in Indië met een omstreden missie
GLANERBRUG - In het nieuwste boek “Stil…zwijgend” van
de Historische Kring Glanerbrug wordt uitgebreid stil
gestaan bij het sneuvelen van de vier Glanerbruggers die
tussen 1945 en 1950 omkomen in Nederlands-Indië. In het
boek “Stil…zwijgend” staat het leven van de Glanerbrugse
jongens en mannen die tussen 1945 en 1962 werden 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.
Nederlandse militairen leveren daar in opdracht van de
regering en met instemming van de meerderheid van de
volksvertegenwoordiging strijd tegen Indonesische opstandelingen. Nadat in 1950 de soevereiniteitsoverdracht 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 Glanerbrug heeft met dit boek over de
inzet van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië en
Nieuw-Guinea tussen 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. Een omstreden
missie!
“Stil…zwijgend” van de HKG is te koop bij Primera Jan
Haast, Hardick Medical en bij de SHELL.
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BENT U OP ZOEK NAAR EEN
LEUK SINTERKLAAS CADEAU
CADEAU?
?
In onze slijterij hebben wij vele wijn-, bier-, en
overige pakke�en gepresenteerd.
Ook is het mogelijk een eigen persoonlijk cadeau
samen te stellen en is er keuze uit diverse
verpakkingsmaterialen.

Hierin adviseren wij u graag.
Kijkt u ter inspira�e op onze site onder kadoar�kelen.
www.wijnhandelnijhuis.nl
Tot ziens bij ons in de zaak!

Gronausestraat 1271, 7534 AJ GLANERBRUG
Tel.: 053 461 1254
www.wijnhandelnijhuis.nl
www.facebook.com/nijhuisdranken

Galerie de Kruik is verhuisd!

LOSSER - Met ingang van donderdag 19 november zal de galerie van Ilse Berning haar deuren
aan de Brink 44a openen (tegenover Jumbo Losser). De afgelopen maanden was de galerie
aan de Brink 1a gevestigd. Het mooie van een pop-up galerie is, dat een nieuwe locatie ook een
andere dynamiek aan de kunst geeft.
ten. Door haar brede interesses,
schildert ze zeer uiteenlopende
onderwerpen.
Ilse heeft tevens leuke, positieve
Twentse spreuken op kleine
schilderdoekjes
en
hout
gemaakt. Even wat positiefs in
deze barre tijd, ’n hart onder de
riem. Fijn om te krijgen én om te
geven. Daarnaast zijn er diverse
fijne, verrassende presentjes
tegen kleine prijsjes te koop.
‘Wederom een geweldige plek, lijke kleuren en materialen. Kom je even kijken?
waar mijn schilderijen mooi tot Soms schildert ze in acryl, soms De galerie is iedere donderdaghun recht komen. Het schilde- olieverf. Prachtige felle kleuren middag geopend van 13.30ren is een uit de hand gelopen en warme kleurcombinaties 16.30 uur.
hobby, maar zo leuk om te doen zijn voor haar een bron van Mis niets meer en volg Galerie
en om deze daarna te delen met inspiratie. En dat is weer terug de Kruik:
Voor deis Feestdagen
Lerenteriemen,
collec- Facebook: www.facebook.com/
bezoekers
altijd weer bijzonvinden inNieuwe
haar schilderijen.
der’
Ilse. Portemonnees,
De schilderijen Maar
ook het gebruik
van alleen
tie zegt
tassen,
Kaarthouders
(anti
schim)GaleriedeKruik/
Instagram:
www.instagram.com/
onderscheiden
zich
door
een
zwart/wit
combinaties
geven
Zuivere wollen pantoﬀels , HENDRIK bretels , Storm
paraplu
(tot 100
galeriedekruik/
breed
kleurenpallet
van
natuursoms
heel
verrassende
resultakm p/u) Sleuteletuis
Boodschappen trolly’s , Sleutelkasten, Geldkisten

en nog veel meer !

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

Zoals Het Hoort!
Wethouder Nijhuisstraat 247
7545 NH Enschede

contact@zoalshethoort.net

Telefoon: 053 8881664

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.

VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN

hebben we diverse mooie lederen CADEAU’S zoals riemen,
sleuteletui’s, creditcardmapjes, tassen, portefeuille’s,
kleine tasjes. Bretels, sleutelhangers en wollen pantoﬀels.
Gronausestraat 1263 7534AJ Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com
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Zwaardere knallen verontrust
Dorpsraad Glanerbrug
De dorpsraad van Glanerbrug is over het regelmatig afsteken
van zwaar vuurwerk al langere tijd in overleg met de
gemeente. Denk niet dat dit alleen iets van Glanerbrug is; het
speelt in meerdere wijken van Enschede. Maar het is een katen-muis-spel. Want tegen de tijd dat er politie of handhaving
op de plek van de knallen aanwezig is, zijn de vogels -letterlijk
en figuurlijk- al lang gevlogen.
Dat de knallen steeds zwaarder lijken te worden is ook
voor de dorpsraad zeer verontrustend. We hebben geen
goed woord over voor de
daders. Die hebben echt geen
idee wat ze aanrichten binnen
een woonwijk. Het zijn soms
net bommen die afgaan.
Gewoon schandalig wat ze de
bewoners aandoen.

punt is dat het vuurwerk net
over de grens in Duitsland
gewoon legaal te koop is.
De mensen die heel graag het
grote vuurwerk af willen ste-

ken moeten zich helaas een
jaartje inhouden. Maar het is
slechts tijdelijk: alleen voor dit
jaar. Daarbij geldt dit tijdelijke
vuurwerkverbod niet voor
vuurwerk uit de zogeheten F-1
categorie: het lichte soort
vuurwerk, zoals sterretjes,
trektouwtjes en sierfonteintjes. Laten we dát dan gezellig
in de oudejaarsnacht afsteken
en er zo toch een mooi feestje
van maken!

Geen pasklare oplossing
Voor Glanerbrug is echter
geen pasklare oplossing
beschikbaar. Extra aandachts-

GLANERBRUG - Omnisportvereniging Avanti Wilskracht
krijgt 5000 euro van de VriendenLoterij.
de Clubs van de Week en daar
hoort een eenmalige bijdrage
bij. Het project Noabersport

heeft als doel om samen met
Eilermark, Ons Clubje en TVG
kinderen uit Enschede-Oost
activiteiten aan te bieden.
Daarmee kunnen ze hun
talenten ontwikkelen.

Inzameling van herfstbladeren in Glanerbrug

GLANERBRUG - Net als vorig jaar ruimt de gemeente in twee
rondes de herfstbladeren op in Glanerbrug. De grootste
ronde is in het najaar. Begin 2021 vindt de tweede ronde
plaats. Dan wordt het nog achtergebleven blad verzameld en
opgehaald. De gemeente probeert daarbij de overlast en
onveiligheid door vallende bladeren zoveel mogelijk te
beperken. Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de
verkeersveiligheid. Hoofdwegen en hoofdfietspaden worden
dus als eerste bladvrij gemaakt.
Verzamelplekken voor blad
Tijdens de bladvalperiode verzamelt de gemeente het gevallen blad op daarvoor geschikte
plekken in uw wijk. Op het
moment dat het meeste blad
van de bomen is gevallen
wordt het verzamelde blad
machinaal opgehaald. De
gemeente maakt daarbij
gebruik van informatieborden
met de tekst “Deze week ruimen wij het blad bij u in de
wijk”. De borden worden aan
het begin van uw wijk geplaatst
op hoofdwegen.
Wat u kunt doen met blad uit
eigen tuin of straat
In de week dat het blad in uw
wijk wordt opgehaald mag u

Wijkregisseur Job Kantelberg: “Op iedere straathoek
een BOA of agent neerzetten is niet haalbaar”

Huisdieren zullen blij zijn als geen vuurwerk wordt afgestoken

5000 euro voor Avanti W.
De vereniging krijgt het geld
voor het project Noabersport.
Avanti is benoemd tot één van

Vervolg van pagina 1:

bladeren op de verzamelplaatsen (plekken waar u ziet
dat de gemeente zelf het verzamelde blad neerlegt). Dat
mag voor zowel bladeren uit
uw eigen tuin (als de groene
container vol zit of er geen
mogelijkheid is voor een composthoop) als voor bladeren
die u verzamelt bij bijvoorbeeld het zelf bladvrij maken
van uw straat.
Let daarbij in elk geval op de
volgende:
Maak niet te hoge bladhopen;
Bewaar wat afstand tot eventuele bomen;
Zorg dat er geen takken bij het
blad zitten, want dan kan de
gemeente het blad niet goed

ophalen. Bladeren worden
niet meer opgehaald als u
deze na de ophaalweek op
verzamelplekken of het gras
neerlegt.
Onveilige situaties melden
In alle gevallen blijft de veiligheid van de openbare ruimte
belangrijk. De gemeente
neemt bij onveilige situaties
maatregelen. Daarom vraagt
de gemeente u om onveilige
situaties door afgevallen blad
van bomen, te melden via de
gemeentelijke website.
Meer informatie
Alle informatie over de veranderingen in de openbare
ruimte, zoals de inzameling
van herfstbladeren, vindt u op:
www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte. Wilt u zelf
uw buurt mooier maken of bijvoorbeeld zelf het blad opruimen in uw straat. Dat kan
natuurlijk ook.
Kijk dan voor meer informatie
op: www.jijmaaktdebuurt.nl/
samenonderhouden.

“Wij vertrouwen op het
gezond verstand van onze
inwoners”, aldus wijkregisseur
Job Kantelberg van stadsdeel
Oost. “De politie gaat intensiever controleren op vuurwerk
en de gemeente zet zich in om
gevaarlijke situaties rond
nieuwjaar zoveel mogelijk te
voorkomen, maar met handhaving alleen lossen we dit
probleem niet op. Dan moeten we op iedere straathoek
een BOA of agent neerzetten.
Dat is niet haalbaar”.
Kantelberg: “Dit is een probleem dat we samen veroorzaken en waarvoor we samen
verantwoordelijkheid dragen.
Wanneer je een statement wilt
maken door vuurwerk af te
steken, of wanneer je het leuk
vindt om de halve buurt op te
blazen met illegale troep uit
het buitenland, denk dan ook
eens aan kinderen die door
jou niet kunnen slapen. Aan
paniekerige huisdieren. Aan
mensen die vroeg op moeten
voor hun werk. Of overdag aan
mensen die nachtdiensten
draaien, bijvoorbeeld om
extra zorg te leveren in toch al
lastige tijden. Doe het gewoon
niet. Denk verder dan alleen

Dit jaar even niet...

aan jezelf en het kortstondige
plezier dat je beleeft aan een
knal”.
Ieder jaar heeft de gemeente
weer te maken met enorm
veel schade aan gemeentelijk
eigendom. Voor de kosten
hiervan draaien we gezamenlijk op. Inwoners hebben
daarnaast ook nog eens te
maken met schade aan huizen, auto’s, tuin en aan andere
eigendommen.
“Waarom
accepteren we dat? Waarom
laten we onze kinderen op pad
gaan met illegaal vuurwerk
dat niet alleen levensgevaarlijk is voor henzelf maar ook

voor anderen?” meent Kantelberg. De gemeente werkt rond
de feestdagen net als ieder
jaar nauw samen met beveiligingsbedrijven en politie om
de jaarwisseling zo soepel
mogelijk te laten verlopen. “Of
dat lukt gaat niet afhangen van
hoe hard wij hierin ons best
doen, maar van hoeveel rekening we met elkaar houden in
Glanerbrug en Enschede.
Zeker dit jaar waarin we door
de coronacrisis te maken hebben met extra maatregelen en
waarin we de zorg niet nog
meer willen belasten. Die bal
ligt bij ons allemaal”, aldus
Kantelberg tot besluit.

Nog niet zolang geleden sneuvelde een groene scooter door zwaar
vuurwerk
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Update coronaprotocol Avanti W.
Sinds donderdag 19 november gelden voor de afdelingen van Avanti Wilskracht de
navolgende algemene regels:

Nu

3,95

150 gr

–H
et clubgebouw en de
kleedkamers met douches
zijn gesloten, dus graag
thuis omkleden en douchen
–V
 oor bezoekers is het verboden om het sportpark te
betreden. Dit geldt ook voor
ouders-verzorgers die hun
kinderen brengen of ophalen
– Er mag niet in competitieverband worden gesport.
Dit geldt voor alle competities, voor zowel jeugd als
senioren
–
Op zaterdag is het toilet
naast de scheidsrechterskleedkamer geopend, ook is
er een EHBO-kit beschikbaar

Traditionele

BORSTPLAAT

Heerlijk

GEVULD
SPECULAAS

4,95

3,99

250 gr

Van akker tot bakker naar u, de consument
www.oonk.nl

Hengelo, Enschede

GLANE

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

Hervormde

Gemeen
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Dat betekent dat:
– wij weer mogen dubbelen
en trainen met maximaal
vier spelers per baan, zowel
buiten op de eigen vereniging als binnen in een hal;
– officiële competities en toernooien verboden zijn.
Onderlinge
wedstrijden
voor de jeugd t/m 17 jaar

€ 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

(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

maximum van 30 personen
per zelfstandige ruimte
Al het bovenvermelde geldt
tot nadere berichtgeving!
Wij begrijpen dat er nog vragen kunnen zijn. Stuur a.u.b.
een mailtje naar corona@
avantiwilskracht.nl
Wij danken u voor uw begrip
en rekenen op ieders medewerking
Blijf gezond, corona team
Avanti Wilskracht

at

ws

lanerbruG

–
–

binnen een vereniging zijn
wel toegestaan;
de maximale groepsgrootte
bij trainingen vier personen
voor volwassenen vanaf 18
jaar (dit is exclusief trainer)
is.
dubbelen mag met vier personen van18 jaar en ouder
in twee vaste koppels van
twee personen; houd altijd
1,5 meter afstand tot het
andere koppel en met je
medespeler;
sportkantines, douches en
kleedkamers gesloten zijn;
publiek niet is toegestaan,

dus ouders kunnen niet blijven kijken bij hun kinderen.
We zijn blij dat sporten nog
steeds kan, want bewegen is
gezond. Dat draagt immers bij
aan een goede weerstand en

conditie. Het houdt ons fit en
scherp, geeft energie en dat
hebben we nodig in deze tijd.
Kijk ook op onze website
www.tvglanerbrug.nl/voor
meer informatie.

Kiek eens (d)an:

Linedancen in 2010 met Renegade
Personeel van Liberein, leerlingen, leerkrachten en ouders van de Glanerbrugse basisscholen en kinderopvang doen in 2020
mee aan de Jerusalema Challenge. Lindedancen 2.0 kun je dat noemen. Op Afrikaanse klanken. Ruim 10 jaar geleden telde
Glanerbrug nog drie linedance groepen, nu niet meer. Renegade was er een van. Zij dansten ruim 10 jaar geleden niet op
(foto Jenne Smit)
Afrikaanse klanken maar op country & western muziek. Hier nog een keer in actie!

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

Woensdags gesloten
GEVESTIGD
SEDERT 1959
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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

Afdelingen loopgroep,
handbal, gymnastiek,
streetdance
– De gehele afdelingen mogen
weer trainen: senioren in
groepen van max. 4 personen in niet wisselende
samenstelling en met minimaal 1,5 meter onderlinge
afstand
–V
 oor binnensporten geldt
een maximum van 4 personen (exclusief instructeur/
trainer). En er geldt een
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Dubbelen en trainen met
vier personen per baan mag
in
g
teru weer vanaf donderdag 19
e doopvont
Historischug
Glanerbr
november 2020. Dan gaat de
‘gedeeltelijke lockdown’ van
13 oktober, weer gelden.
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beschikbaar
–E
r is geen terreinbeheer
beschikbaar tijdens de trainingen

Update TVG over COVID-19

GR EN SS TR
Huisartsen

Afdeling voetbal
Voor de afdeling voetbal gelden naast de algemene regels
de navolgende specifieke
regels:
– De gehele afdeling voetbal
mag weer trainen: senioren
in groepen van max. 4 personen in niet wisselende
samenstelling en met minimaal 1,5 meter onderlinge
afstand
– Trainen op zaterdag en zondag kan in overleg met Hans
Bloemsma; uiteraard zaterdags na afloop van de jeugdtrainingen
(avanti.hansbloemsma@gmail.com)
– Alleen de velden 2 en 4 zijn

Ook voor uw
administraties

RIJSCHOOL
FREDERIKS

De nét iets andere rijschool
Informatie: www.rijschoolfrederiks.nl
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SPORT EN EVENEMENTEN

GLANERBRUG

Wat heeft een eerste gesprek met wethouder Niels van den Berg over de
toekomst van Avanti W., Eilermark en Sportlust opgeleverd?
10 voor 10: De Quiz van Ruud!
In deze Grensstreek weer een ‘Quiz van Ruud’. Met deze keer
alleen vragen over voetbal. Of eigenlijk vragen over de naam
van de voetbalstadions in Europa. Dus: Wat zijn de 10 antwoorden op de vraag in de ‘Quiz van Ruud’: Welke club speelt
in dit stadion?
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!

GLANERBRUG – Enkele weken geleden schreef Erwin Waanders in TC Tubantia een artikel over de toekomst van het
amateurvoetbal in Enschede. Hij heeft wethouder Niels van den Berg die onder andere de breedtesport in zijn portefeuille
heeft daarover geïnterviewd. Ik heb begrepen dat er ook in Glanerbrug met vertegenwoordigers van Avanti W., Eilermark en
Sportlust een dergelijk gesprek is geweest. Voor de redactie van de Grensstreek genoeg reden bij de clubs aan te kloppen en te
informeren naar de opbrengst van dit eerste gesprek. De redactie legde de voorzitters drie vragen voor.
is kijken naar de toekomst met alle mogelijkheden van dien.
Eilermark
We hebben met elkaar gesproken. Er was niemand die ‘nee’
heeft gezegd. Positief dus omdat samen iets doen de toekomst is.
Vraag 2: Erwin Waanders meldt daarin dat Glanerbrug geen
uitzonderingspositie inneemt zoals bijvoorbeeld Drienerlo,
Boekelo en Buurse. Wat is jullie reactie hierop?

Welke vooraanstaande voetbalclub speelt in de volgende
stadions?
1) Stadio San Pado
2) Signal Iduna Perk
3) Emerites Stadium
4) Lotto Park
5) Allianz Arena
6) Etihad Stadium
7) Wanda Metropolitano
8) Jan Breijdelstadion
9) Parc des Princes
10) Estadio de Luz
O ja, dan nog de winnaars
van de quiz van oktober:
Ine Hans (Enschede),
Carrie Hageman
(Glanerbrug) en
Femke Boer (Eschmarke).
Gefeliciteerd!! Zij wisten de
oplossing op de vraag:
“Bij welke sport horen de
volgende begrippen?
Het goede antwoord staat er
tussen haakjes achter.

KADOBON

€10

1) een eagle (golf)
2) een korte stop (honkbal)
3) een skiff (roeien)
4) een scrum (rugby)
5) masseren en pikeren
(biljarten)
6) een surplace (wielrennen)
7) een stopvolley (tennis)
8) een rokade (schaken)
9) een sulky (paardensport)
10) een dunk (basketbal)

Renovatie TVG verloopt voorspoedig:
banen 3, 4 en 5 alweer bespeelbaar

Complex van Sportlust 

(foto Jenne Smit)

In deze coronatijd is en was het niet mogelijk persoonlijk met de
voorzitters te praten. De antwoorden kwamen via de mail. Voor
Sportlust reageerde Roelf Otter mede namens voorzitter Martine
Jansen. De reacties van Avanti W. en Eilermark kwamen respectievelijk van de voorzitters Barry Siero en Eddy Bodde. Van Barry
Siero kreeg de redactie slechts een kort samenvattend antwoord.
Vraag 1: Hebben jullie het artikel van Erwin Waanders ook
gelezen? In zijn artikel is sprake van verhuizen, samenwerken
of fuseren. Zijn deze mogelijkheden ook met jullie besproken?
In het verleden zijn er in Glanerbrug de varianten samen
werken en fuseren al eens aan de orde geweest. Kunnen die
weer uit de kast? En verhuizen?
Sportlust
De mogelijkheden die hier worden genoemd zijn door ons, de
drie verenigingen, samen met wethouder Niels van de Berg
besproken en een fusie zou op zich de beste uitkomst zijn.
Samenwerken is een doel dat mooi klinkt maar te veel haken en
ogen opwekt. Verhuizen is besproken maar in dit stadium nog
niet zover vastgelegd dat er een vaste plek is benoemd. De oude
besprekingen voor wat betreft de fusie zijn niet aan de orde
geweest omdat Avanti W. hier geen partner in was. Onze insteek

Sportlust
Gezien de locaties van onze verenigingen is een uitzonderingspositie zoals die van Drienerlo, Buurse en Boekelo mijns inziens
niet aan de orde.
Eilermark
Geen uitzondering. Wel is door Barry besproken dat we de
andere verenigingen ook mee moeten nemen in dit verhaal:
korfbal (Ons Clubje), tennis (TVG), de duivenvereniging, schuttersvereniging Glanerbrug, en de IJsclub Glanerbrug.
Vraag 3: Of kan er met de drie vereniging over clustering
worden gesproken?
Sportlust
Onze insteek is dat er een clustering zou kunnen plaatsvinden,
mits er een goede en logistiek verantwoorde locatie wordt gerealiseerd.
Eilermark
Clustering is een optie om te bespreken over een grote vereniging in de toekomst.
Avanti W.
Ik heb hier amper de besturen over kunnen informeren. Uitkomst van gesprek is dat we akkoord hebben gegeven voor een
verkenning van clustering sportverenigingen dus ook met de
Tennisvereniging Glanerbrug en Ons Clubje.

Het is mogelijk om een baan te reserveren.
Wel moet je met een paar dingen rekening te houden:
–O
 mwille van de veiligheid is
de toegang tot het park tijdelijk alleen via de poort aan
de kant van de nieuwe
brandweerkazerne. Rondom
de kantine en banen 1 en 2 is
namelijk nog bouwterrein.
–
Fietsen in de oefenkooi
plaatsen.
I
–  n de eerste weken moet de
kunstgravel-korrel nog wat
inzakken in de onderlaag. In
het begin liggen die korrels er
dus nog wat dikker op.
Daarom graag de baan slepen
na elk gebruik. Hoe? In cirkelvorm, van buiten naar binnen
lopen. Voor een goede verde-

ling van de korrel.
–B
 aanreservering via de
Clubapp blijft verplicht.
Uiterlijk 5 minuten van
tevoren aanwezig zijn en
handmatig met je pasje de
reservering bevestigen (net
als nu) in de hal bij de kleedkamers;
–H
 et nieuwe bedieningspaneel van de verlichting van
alle banen is geplaatst in de
hal bij de kleedkamers.
– Sinds maandag 23 november geeft Wouter weer les op
baan 3. Baan 4 en 5 zijn
beschikbaar voor vrij tennissen.
Complex van Avanti W. (voorgrond) met achter de ecologische zone de velden en banen van Eilermark, Ons Clubje en TVG
(foto Jenne Smit)

LED veldverlichting voor Ons Clubje
GLANERBRUG – Bij Ons Clubje is de oude veldverlichting
vervangen door duurzame LED-verlichting. Daardoor is het
mogelijk op een groter veld te trainen. De uitbreiding was
noodzakelijk om aan de eisen van het KNKV te voldoen voor
Drie nieuwe banen TVG bespeelbaar

(foto Jenne Smit)

het spelen van wedstrijden in het donker. De volgende stap
naar verdere verduurzaming van onze vereniging is het vervangen van de verlichting rondom en in de kantine.
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

Hansaplast

Dampo

Medixan*

Elastic waterproof 20 strips

Inhalatiepleisters 6st
Per stuk € 0,39

Keelzuigtabletten 24st

Werkzame stof:
Op basis van o.a.
chloorhexine digluconaat.

-69%

0
0
,
€1

R
3 VOO

0
0
,
1
€

,109
€€ 83,9
eeld
ldeerrss

Te gebruiken bij:
Verzachtend voor
de keel.

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

Always

Axe

Beyond forever edt 90ml

-40%

9
9
,
€2

€ 2,47
elders

Nestle Joe

€ 2,96

R
6 VOO

0
0
,
1
€

€ 5,94

elders

elders

Pepermunt 132gr
Per stuk € 0,39

The factory 50gr
Per stuk € 0,39

R
3 VOO

0
0
,
1
€

0
0
,
1
€

€ 2,97

elders

€ 1,98

elders

After Eight

Mini mints strong suikervrij
Per stuk € 0,59

0
0
,
1
€

0
5
,
€1

€ 5,38

Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo

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

Alle varianten

-69%

R
2 VOO

elders

Glanerbrug
Goor
Haaksbergen
Hardenberg

Hengelo (2x)
Hoogeveen
Losser
Nijverdal

€ 2,97

Toblerone

Strawberry 200gr

-81%

elders

R
3 VOO

R
3 VOO

0
0
,
1
€
Stimorol

-67%

-49%

-66%

4

€ 12,8

King

Jelly Bean

Yoghurty coated dips 115gr
Per stuk € 0,39

Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo

-92%

0
0
,
1
€

0
0
,
1
€
Skittles

Bonduelle

R
6 VOO

R
8 VOO

2

€ 10,3

elders

Pompoen 320gr
Zoete aardappel 305gr
Per stuk € 0,29

-83%

-66%

elders

9
9
,
€2

€ 8,24
elders

Easter
Moments
Chocolade mix 120gr of 200gr

Brownie 42gr
Per stuk € 0,29

-71%

-64%

0
5
,
1
€

elders

90ml

David Beckham

Discreet pants maat M of L 9+1st

Deospray 150ml
Alle beschikbare varianten

0
5
,
1
€

€ 4,80

Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel
Raalte

's Heerenberg
Tubbergen
Ulft
Winschoten

360gr

-80%

9
9
,
2
€
elders

5

€ 14,9

Winterswijk (3x) Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
23 november t/m 7 december 2020.

