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Henk Poelakker schreef 
'Herinneringen aan Twente'

Column Johnny Stübener: 
'De rekening'

Eddy Bodde (links) 
en Roelf Otter blikken 
terug op 2020

GLANERBRUG – Het bestuur van de IJsclub Glanerbrug en 
het actiecomité Behoud IJsbaan Voskamp staan sinds juni 
van het vorig jaar lijnrecht tegenover elkaar. Het bestuur 
onderzoekt al ruim een half jaar welke diverse mogelijkheden 
er zijn om de ijsbaan aan de Middenweg te behouden. Het 
actiecomité dat vooral bestaat omwonenden van de ijsbaan 
wil ten koste van alles voorkomen dat een van die opties, 
verkoop voor woningbouw, wordt gerealiseerd. 
 
Het actiecomité Behoud IJs-
baan Voskamp heeft in haar 
zoektocht naar mogelijkhe-
den om de ijsbaan aan de 
Middenweg in Glanerbrug te 
behouden contact gezocht 
met Stichting Landschap 
Overijssel en Stichting voor 
Duurzame Plattelandsont-
wikkeling Enschede (Stawel). 
Beide stichtingen reageerden 
volgens woordvoerder Gerrit 
van Tilborg van het actieco-
mité enthousiast op de moge-
lijkheden om de huidige ijs-
baan op een andere groene 
manier in te richten. Met 
behoud van de mogelijkheid 
tot schaatsen en de afwate-
ringsfunctie. 
“Beide stichtingen willen de 
mogelijkheden voor een der-
gelijke groene inrichting van 
de ijsbaan het komend jaar 
graag verder uitwerken. 
Samen met ons, de gemeente 
en het bestuur van de ijsclub”, 
aldus Van Tilborg. “Hierbij is 
het ook mogelijk diverse sub-
sidies te krijgen om de finan-
ciële robuustheid van de ijs-
club te waarborgen”.

Voorzitter Cees Verboom van 
de IJsclub Glanerbrug heeft 

laten weten open te staan 
voor zo’n gesprek. 

Teruglopend aantal leden
De IJsclub Glanerbrug heeft 
het volgens voorzitter Ver-
boom al enkele jaren financi-
eel lastig door een fors terug-
lopend aantal leden. De 
verminderde kans op ijs en 
dus niet kunnen schaatsen, is 
hiervoor de voornaamste 
reden. “Het ledental is de 
afgelopen 10 jaar teruggelo-
pen van ruim 1000 naar nog 
maar 230. Met als gevolg ver-
minderde inkomsten door het 
mislopen van contributie.  
Die bedragen ongeveer een 
derde deel van de jaarlijks 
terugkerende kosten van zo’n 
6 duizend euro voor onder-
houd van machines en kan-
tine naast de uitgaven voor 
belasting, verzekering en 
energielasten. Als we als 
bestuur niet ingrijpen is de 
kas over 6 jaar leeg”. 

Verboom: “Deze situatie is tij-
dens de laatste algemene 
ledenvergadering in februari 
vorig jaar uitgebreid met de 
aanwezige leden besproken. 
Hierin is afgesproken dat het 

bestuur de verschillende sce-
nario’s om bestaansrecht te 
houden zal gaan uitwerken en 
deze dan weer met de leden 
zal bespreken. Naast het wer-
ven van leden of donoren en 
sponsoren voor meerdere 
jaren is de verkoop van de 
grond de uiterste optie. Door 
corona is het niet mogelijk 
geweest de afgelopen maan-
den te vergaderen. We zijn 
helaas dan ook nog niet veel 
verder gekomen. Maar uitein-
delijk zullen de leden het laat-
ste woord hebben. 

Bestuur IJsclub Glanerbrug en actiecomité
Behoud IJsclub Voskamp nog geen stap verder

De ijsbaan op de Voskamp is er klaar voor. Laat de vorst maar komen.  (foto Jenne Smit)

Lid worden
Zowel het bestuur van de IJsclub Glanerbrug als het actiecomité Behoud IJsbaan Voskamp 
 streven ernaar het ledenaantal van de ijsclub op te krikken. Ze doen beide dan ook een drin-
gende oproep aan de Glaner-
bruggers zich (weer) aan te 
melden. Als we weer duizend 
leden hebben zijn we uit de 
brand en kan de ijsbaan aan 
de Middenweg blijven, meent 
voorzitter Verboom. 

Je kunt je aanmelden via de 
website ijsclubglanerbrug.nl 
of een mail sturen naar ijs-
clubglanerbrug@gmail.com 

Groot onderhoud aan vijver op Bultserve
GLANERBRUG – De vijver op sportpark Bulterve wordt de 
komende weken opgeknapt. De huidige beschoeiing wordt 
vervangen, net als de aanwezige vissteigers. De renovatie 
wordt tussen half januari en half februari uitgevoerd door de 
firma Gerwers uit Tilligte in opdracht van de gemeente 
Enschede en het waterschap Vechtstromen. 

De vijver op sportpark 
Het Bultserve wordt de 
komende weken opgeknapt 
(foto Jenne Smit)

De huidige beschoeiing, een 
verticale wand, verkeert in 
slechte staat. 
Met als resultaat een groot 

hoogteverschil tussen de 
waterkant en de vijverbodem. 
Daardoor verzakt de grond 
langs de waterkant en ontstaat 
een onveilige situatie. 

Met de nieuwe beschoeiing is 
gekozen voor een geleidelijke 
overgang tussen land en water. 
Hierdoor ontstaat een natuur-
vriendelijke oever en is de 

waterkant veiliger voor mens 
en dier. Ook worden de groen-
stroken opnieuw ingezaaid.

De vijver is tijdens de werk-
zaamheden niet toegankelijk. 
Visliefhebbers kunnen voor 
alternatieve vislocaties in de 
buurt contact opnemen met 
visvereniging VIOS of de 
gemeente Enschede. 
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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 4 februari 2021.  
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 bereikbaar.
 
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 Apotheek.
 
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. 

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

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
In de protestantse kerk aan de Gronausestraat 1200 worden  
op dit moment geen samenkomsten gehouden met de leden.  
De erediensten zijn online te volgen via kerkdienst gemist-
Glanerbrug. 

Vieringen Parochie Maria Vlucht
Uitzendingen vieringen:
Zondag 24 januari
11.00 uur: Jozefkerk Enschede, J. Kortstee, Schola via YouTube-
kanaal St. Jozef
 
Zondag 31 januari
9.30 uur: Bonifatiuskerk Haaksbergen, P. Daggenvoorde, 
 Pablokoor via Kerkdienstgemist Bonifatius

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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Boekenbeurs Glanerbrug 
2021 afgelast
GLANERBRUG – De Boekenbeurs Glanerbrug kende tot nu 
toe 28 edities. Zonder onderbreking, steeds in het laatste 
weekeinde van januari. Dit jaar is de boekenbeurs die de 
laatste jaren werd gehouden in basisschool De Troubadour 
afgelast. Corona en de lockdown nekt ook onze boekenbeurs, 
schrijft organisator Peter Halman op de website. Hij vertelt 
waarom en hoe verder.

Toch hebben jullie tot het laatste moment gewacht. Waarom?
Tja, we hadden gehoopt op beter nieuws, maar helaas. De risi-
co’s zijn te groot. Niet alleen voor de bezoekers van de beurs, 
maar ook voor onze vrijwilligers en de leerlingen en personeel 
van de Troubadour. De boekenbeurs staat in ieder geval voor 
2022 wel weer in de planning.

Heb je nog overwogen om de beurs later dit jaar te houden?
Ja dat wel. Maar dat hangt natuurlijk niet alleen af hoe corona 
zich ontwikkelt. We hebben wel de toezegging van de Trouba-
dour dat we er ook in de loop van het jaar in het weekeinde 
terecht kunnen. Maar mocht dat door corona niet mogelijk zijn 
is een ruimte waar we de boeken langere tijd kunnen uitstallen 
wellicht een optie. Dan kunnen mensen op afspraak komen. 
Wanneer er mensen zijn die over zo’n ruimte beschikken mogen 
ze ons dat gerust laten weten. 

Jullie zamelen het hele jaar boeken in. Zijn de vrijwilligers 
ook gewoon doorgegaan met sorteren en prijzen?
Inzamelen blijven we doen. Na een mailtje  naar boekenbeurs.
glanerbrug@gmail.com nemen we contact op.  Sorteren en prij-
zen staat nu al een tijdje stil. Onze vrijwilligers vallen bijna alle-
maal in de risicogroep of hebben iemand thuis zitten die in de 
risicogroep valt. We passen dus extra op.

Waar kunnen de liefhebbers van boeken ook nog terecht nu 
de beurs niet doorgaat?
Online! We hebben een deel van de boeken online gezet via 
boekwinkeltjes en  lastdodo.nl. Elk boek wordt gescand, op de 
sites gezet en netjes opgeborgen tot verkoop. Bij verkoop worden 
er weer foto’s gemaakt, vrijgekomen gaten opgevuld en na beta-
ling alles netjes opgestuurd. Veel werk, maar leuk om te doen.

De opbrengst is altijd bestemd voor drie goede doelen. Wat 
betekent het afgelasten van de beurs voor Caso de Meninho, 
De Wonne en de Vincentiusvereniging?

Er komt verder geen geld binnen voor deze doelen. Gelukkig 
hebben we vorig jaar nog voor zo’n 3000 euro aan boeken via 
internet verkocht Een kleine pleister op de wonde. Van de goede 
doelen zelf hoor ik, dat ze ook veel geld mislopen door activitei-
ten die niet door gaan. Broekriem aanhalen is het nu voor ieder-
een.

De rekening
Het was een knallend uiteinde van het rampjaar 2020 dat we 
achter ons gelaten hebben maar het nieuwe jaar gaat op de 
oude voet verder. Waar de al dan niet gewenste vaccinaties ein-
delijk van start gegaan zijn en de eerste speldenprikken uitge-
deeld zijn is er nog een lange weg van herstel te gaan. De gevol-
gen van de vleermuiscrisis zijn zowel menselijk als economisch 
een drama. Het zal het nog jaren duren voordat alle mensen 
die in het ziekenhuis beland zijn er weer bovenop zijn, net als 
de bedrijven, maar vooral de Nederlandse staat. Door een mil-
jardeninjectie aan alle gedupeerde ondernemingen zullen wij 
dit met zijn allen weer vroeg of laat moeten ophoesten. De 
overheid speelt voor sinterklaas en strooit met geld alsof het 
pepernoten zijn terwijl er door jarenlange bezuinigingen ein-
delijk weer een beetje reserves opgebouwd waren. Maar door-
dat de bodem van de schatkist ongetwijfeld al weer in zicht is 
moeten we er op rekenen dat alle gemaakte kosten doorbere-
kend worden in de vorm van een belastingverhoging. Ook de 
middenstanders zullen hun gederfde inkomsten moeten com-
penseren door middel van prijsverhogingen dus worden we 
van twee kanten gepakt.
De inmiddels gevallen regering kreeg ook de rekening gepre-

senteerd voor de blunders met de toeslagen van in hun naam 
de belastingdienst. De terugbetaling aan alle gedupeerden die 
vaak jarenlang aan de afgrond doorgebracht hebben door valse 
beschuldigingen komt maar niet los. Hoe is het mogelijk dat de 
mensen die in dienst zijn van de overheid en vorstelijk betaald 
worden van de geinde belastingen hun eigen volk zo behande-
len? Zij zijn er voor de mensen en niet andersom. De ambtena-
ren hebben hiermee weer eens de vele vooroordelen tegen hen 
bevestigd. Al met al geen rooskleurig begin van het nieuwe jaar 
waar we zo lang naar uitgekeken hebben, maar dat was een 
illusie. Eén ding is zeker, niet alleen Rutte en co worden het 
kind van de rekening.

Johnny Stübener

Go-scooters: plezier of overlast?
GLANERBRUG - Tanisha Lents, Stacy Karwafodi en Daniël 
Slamp volgen de opleiding Social Work aan het Saxion in 
Enschede. De drie zijn op dit moment bezig met een 
onderzoek naar de Go-scooters en de overlast die daarmee 
gepaard gaat in Glanerbrug en omstreken. Om de overlast 
in kaart te brengen en om daar oplossingen voor te 
bedenken, hebben ze een paar vragen opgesteld die online 
op www.survio.com/survey/d/T1W8U6R2L9H0Q9G5O beant-
woord kunnen worden. 

“De aanleiding voor de enquête is dat wij voor het vak policy 
work voor de opleiding Social Work aan het Saxion in Enschede, 
een onderzoek moeten doen naar een probleem in een 
bepaalde wijk of stad”, vertelt Daniël namens het drietal. “Wij 
kwamen al snel op het idee om de groene Go-scooters en de 
overlast die daarbij komt kijken in beeld te brengen. Wij zijn bij 
Glanerbrug uitgekomen omdat er volgens het nieuws regelma-
tig overlast is van Go-scooters in Glanerbrug. Ook wilden wij 
een probleem onderzoeken wat speelt in de regio Enschede. 

Wij willen door middel van deze enquête de bewoners in Gla-
nerbrug vragen of zij overlast ervaren. En zo ja, wat voor over-
last precies”. 

Wat is jullie doel? 
Daniël: “Het uiteindelijke doel is het in kaart brengen van de 
overlast die wordt gemeld over de Go-scooters in Glanerbrug. 
Zo kan het bedrijf Go-sharing zien wat er voor overlast gemeld 
wordt over de scooters. En kunnen ze aan de hand daarvan 
beleid maken op de eventuele oplossingen van die overlast. De 
vragen hebben wij zelf opgesteld naar aanleiding van de artike-
len die wij lazen over overlast van GO-scooters. Volgens onze 
bevindingen wordt de overlast vooral veroorzaakt door foutief 
geparkeerde scooters. Dit is tot nu toe ook gebleken uit onze 
enquête”. 

Enkele weken geleden sneuvelde een Go-scooter aan het Spalter-
ven door zwaar vuurwerk

Dit zijn de vragen in de enquête van Tanisha, Stacy en Daniël
1.  Ervaart u overlast van  

Go-scooters?
2.  Merkt u dat er in bepaalde 

wijken in Glanerbrug meer 
overlast is van GO-scooters 
dan in andere wijken?

3.  Welke doelgroep veroor-
zaakt de meeste overlast? 
Selecteer één of meer 
antwoorden: 12-16 jaar / 16-21 jaar / 21-30 jaar / 30-40 jaar 
/ 40+ jaar / Andere...

4.  Wat voor soort overlast ervaart u?  
Selecteer één of meer antwoorden: 
–  Foutparkeren 
–  Onveilige verkeerssituaties 
–  Vernieling van de scooters 
–  Andere...

5. Hoe ervaart u de Go-scooters in het algemeen?

Wolter Oord winnaar fotoquiz
GLANERBRUG – Wolter Oord is de winnaar geworden 
van de fotoquiz in de laatste Grensstreek van 2020.  
Hij ontving een GO-cadeaubon ter waarde van € 20. 
Van harte gefeliciteerd Wolter.

Oplossing fotoquiz:
Foto 1: Clubhuis van de IJsclub Glanerbrug
Foto 2: Nieuw Frieslandstraat - ‘t Laantje
Foto 3: Abel Tasmanstraat, hoek Ekersdijk

Foto 4: Bultserve: vroegere boerderij
Foto   5:  Schipholtstraat, Gereformeerde kerk,  

nu gebouw Wilhelmina
Foto   6: J.C. de Rijpstraat
Foto   7:  Dr. Stamstraat (vroeger),  

nu Ouverturestraat
Foto   8: Schipholtstraat, Flodderstad
Foto   9: Willem Barendszstraat
Foto 10: Gronausestraat Protestantse kerk

  Veel 

Plezier!!!Plezier!!!

Kiekjes uit......Glanerbrug!Glanerbrug!

  Veel   Veel 

2

3

4

55

6

Waar zijn deze foto’s gemaakt : 
1  ............................ 
2  ............................
3  ............................
4  ............................ 
5  ............................

6  ............................
7  ............................
8  ............................
9  ............................
10  ...........................

7

8

9

10

Maak dan kans op een kadokaart 
van de GO!  Stuur je antwoord in 
naar jenne.smit@gmail.com of 
Nieuw Frieslandstraat 37. 

foto’s gemaakt zijn?
Weet jij waar deze 

Kiekjes uitKiekjes uit
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GLANERBRUG IN 2021, OP 
NAAR HET OUDE NORMAAL!!

Alle ondernemers in Glanerbrug zien het winkelende publiek na deze voor iedereen moeilijke periode binnenkort 
graag terug in Glanerbrug. We hebben uw steun en vertrouwen in deze ook voor ons vervelende periode zeer 
gewaardeerd. En we gaan er vol vertrouwen tegenaan om er een mooi en gezellig nieuw jaar van te maken met zoals 
altijd een persoonlijke noot voor onze klanten.

De Glanerbrugse ondernemers

Deze advertentie is tot stand gekomen op initiatief van de winkeliersvereniging GO (Glanerbrug voor Ondernemers) en Stichting De Grensstreek

Albert Heijn, Alexandra, AMI Kappers, Ankie’s Vis, Anyti me Fitness, Apotheek de Eekmaat, 
Avanti  Wilskracht, Bakker Wonen, Banketbakkerij Oonk, Barbershop Glanerbrug, Bella 
Italia, Biemold Elektro, de Bloembinderij, De Boer, Big Party Verhuur,  Blom en Van Veen 
administrati ekantoor, Bilan Juwelier, Body Perfecti on,  Borderline Travel, De Brasserie, 
Chill, Coratex, Damhuis Rijwielen, Damhuis garage, Dapper AGF en catering, Die Grenze, 
Dier en Vriend, Dikke Toon,  Dolphia, Dust Bakkerij, Dutchy, Van Dijk drukkerij, Het Eikpunt 
cafetaria, Eilermark, Ergo Sun, Excellent cafetaria, Extra Makelaars, Faces of Beauty, Fleur 
& Interieur, Frederiks, Fyon, Fysiotherapie Glanerbrug, Fysiotherapie De Eekmaat, Gering 
beton, Gerridzen, GSM Huys, Golden Star, De Grenskeerlkes, De Grensstreek, Jan Haast, 
Judith Mode, Hardick drogist, Haifa, HEMA Glanerbrug, Heuvels, ’t Hoekje, Hofstedde 
Assuranti ën, Hypnoti c Nails, Jongebloed Tuinvormgeving, Jumbo Lochan, Kaashuis Niels, 
Love Nails en Beauty, Kings eetcafé, Kortman Electro World, Krabbe, Kroeze tweewielers, 
Kruidvat, De Kunst drukkerij, Kuypers Hair, Langenbach tapijt, Lebo Mode, Mariana Market, 
Memory Metaal Holland, Menger Modes, Nabil Style, Nett oTank Glanerbrug, New York 
Pizzza, Noaberhuus, Nijhof, Nijhuis Schoenmode, Nijhuis Slijterij en Wijnhandel, Nijhuis 
Riooleiniging, OKÉ Opti ek, Ons Clubje, De Oude Leest schoenmaker, Oude Heuvel, OQ 
Value Tankstati on De Rijk, Mister Pancake, Pen Caravans, Pets & Co, Pico Bello, Rabenstein 
tandarts, Regio Bank, Roy Gents & More, Rabobank Twente Oost, La Scala, Schoffi  es & 
Schatjes, Seeds en Gift s, Shell Ten Thij, SNS Bank Glanerbrug, Sportlust Glanerbrug, 
Steakhouse Glanebrug, Sterk in Wonen/Hubo, Stuivenberg Makelaardij, Styling by Melissa, 
Supportersvereniging FCT Glanerbrug, Suus Beauty Lounge, ’t Trefpunt cafetaria, Tuunte 
Fashion, Voogsgeerd Installati e, Voshaar Schutti  ngen, Vredehof, Wachtmeester auto, 
De Wals, Ziemerink Totaal opti ek, Zhus & Zo, Zoals het hoort!, Zuivelhoeve Glanerbrug.
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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
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 

4 WEKEN, 4 SMAKKEN4 WEKEN, 4 SMAKEN
4 + 1 GRATISS4 + 1 GRATIS
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Herstel na COVID-19 met behulp 
van de fysiotherapeut
GLANERBRUG - Het coronavirus slaat nog steeds flink om 
zich heen. Ook in Glanerbrug hebben al veel mensen eraan 
moeten geloven. Ervaart u nog lang klachten na een 
besmetting? Blijf er niet mee lopen! De fysiotherapeut is er 
om u te helpen en in 2021 wordt herstelzorg door de meeste 
zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering.

Het COVID-19 virus heeft het 
voornamelijk op het ademha-
lingssysteem gemunt, alhoe-
wel er ook andere vitale orga-
nen bij betrokken zijn, zoals 
hart, lever en nieren. Gelukkig 
wordt het grootste deel van 
mensen die besmet raken niet 
of nauwelijks ziek. Er zijn ook 
mensen die wel ziek worden, 
met symptomen als koorts, 
droge hoest en kortademig-
heid. Een klein deel daarvan 
verslechtert nog verder en 
moet opgenomen worden op 
een corona-afdeling of de IC 

in het ziekenhuis met bijvoor-
beeld een longontsteking, 
hypoxie (onvoldoende zuur-
stofvoorziening aan weefsels) 
of zelfs orgaan falen. 

Afhankelijk van de mate van 
ziek zijn, kost het herstellen 
van een coronabesmetting 
veel tijd. De meeste mensen 
ervaren een verminderd uit-
houdingsvermogen, minder 
spierkracht, verminderde 
gewrichtsmobiliteit of andere 
klachten aan het bewegings-
apparaat. Om hiervan goed te 

herstellen is het nodig om op 
een juiste manier weer te gaan 
bewegen. De fysiotherapeu-
ten van FYON ondersteunen u 
hier graag bij. 

Ervaart u ca. 6 weken na het 
doormaken van een COVID-
19 besmetting nog beperkin-
gen in het dagelijks bewegen 
en bent u benieuwd wat wij 
voor u kunnen betekenen? 
Neem dan contact op met 
FYON via 053-700 0000. Om 
de behandeling vergoed te 
krijgen, heeft u een verwijzing 
nodig van uw huisarts of spe-
cialist. Neem contact op met 
uw zorgverzekering om te 
checken of zij herstelzorg ver-
goeden in de basisverzeke-
ring.

Henk Poelakker schreef Herinneringen aan Twente: 

‘ Op zondagmiddag naar de 
Dikke en de Dunne’ 

GLANERBRUG/LOSSER – Henk Poelakker schreef 25 verhalen over gebeurtenissen die zich 
lang geleden afspeelden in Losser, het dorp waar hij opgroeide: Herinneringen aan Twente. 
Henk groeide op in Losser, het dorp waar zijn vader werkzaam was bij de Rijkspolitie. In 1969 
werd zijn vader bevorderd tot postcommandant en verhuisde het gezin naar de provincie 
Noord-Brabant. Ruim vijftig jaar later vertrouwt de kleine Henkie van toen en inmiddels met 
pensioen zijn jeugdjaren toe aan het papier.  

De verhalen zijn heel divers, 
variërend van belevenissen in 
het toenmalige badhuis in 
Losser waar je voor een paar 
kwartjes een heerlijke douche 
kon nemen, iets wat eind jaren 
vijftig in de Meidoornstraat 
nog onmogelijk was. Een paar 
bladzijden verder vertelt Henk 
over zijn onvergetelijke bele-
venissen in de bioscoop van 
Losser, daar waar voor de kin-
deren op zondagmiddag de 
Dikke en de Dunne dolkomi-
sche avonturen beleefden. 
Vlak voor zijn vertrek naar 
Brabant ontdekte Henk op 
16-jarige leeftijd jeugdsocië-
teit De Muchte waar jongeren, 
lurkend aan een flesje cola op 
hun Puchs en Kreidlers bijeen 
kwamen. Muziek luisteren, 
een dansje en als hoogtepunt 
een natte zoen. Wie zijn ogen 
sluit, ziet zichzelf weer op de 
dansvloer staan na het lezen 
van dat hoofdstuk. 
Henk draagt het boekje op aan 

zijn overleden schoolvriend 
Hans Platje. Deze twee boe-
zemvrienden haalden in de 
jaren zestig kattenkwaad uit, 
verrasten jonge kinderen rond 
sinterklaas met een bezoek 
van twee verklede hulppieten 
en speelden samen in het 

schoolbandje dat mocht 
optreden in Ons Gebouw. Het 
boekje kost €14,95 exclusief 
bezorgkosten. 
Bestellen kan door een mail te 
sturen naar info@twentejour-
naal.nl met in het onderwerp 
‘Boek Henk Poelakker’.

Henk Poelakker beschreef zijn herinneringen aan Twente in  
25 verhalen

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV
GLANERBRUG - Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met 
het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. 
OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het 
gebruik van het OV. 

Reizen met het openbaar ver-
voer is niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Provincies Gel-

derland, Flevoland en 
Over ijssel vinden het belang-
rijk dat iedereen met het open-

baar vervoer veilig en gemak-
kelijk kan reizen. De maan de- 
lijkse inloopspreekuren voor 
55-plussers, die meer willen 
weten over reizen met het 
openbaar vervoer, zijn helaas 
tot nader orde geannuleerd. 
De coronamaatregelen laten 

het niet toe.  Met uw vragen 
over het gebruik van het OV 
kunt u wel terecht tijdens het 
telefonisch spreekuur.
Wilt u weten hoe u een OV-
chipkaart aanvraagt of hoe de 
40% korting voor samen reizen 
werkt? Wilt u meer weten over 

de Coronamaatregelen in het 
OV of juist informatie over ver-
lenging van abonnement, keu-
zedagen en/of bent u (onver-
wacht) noodgedwongen afhan- 
  kelijk van OV maar u weet nog 
niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassa-

deur tijdens het telefonisch 
spreekuur. 
Wanneer? Dagelijks van dins-
dag tot en met vrijdag
Hoe laat? 10.00-12.00 uur
Tel.: 038-303 70 10 
Meer info: www.ervaarhetov.
nl/ov-ambassadeur

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl
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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
   Klazienaveen
   Losser

Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel

Raalte
's Heerenberg
Tubbergen
Ulft

Winschoten
Winterswijk (3x)

www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

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

De aanbiedingen zijn geldig van 
11 januari t/m 25 januari 2021. 

Toiletblok marine duo packLuchtverfrisser water fall splash 275ml

Direct honing junior 120ml

Knoflook olijf meidoorn 80cap of 
probiofyt family 30cap

Wit of fruit & nuts 100gr Puur 150grDrop zacht/zoet 100gr
Per stuk € 0,39

Alle beschikbare varianten 50gr
Per stuk € 0,39

Digitale thermometer

3 laags blauw 50 stuks per pakje 3 laags zwart 50 stuks per pakje 

Showergel dark temptation, black,
anti hangover of black night 250ml

Mr. MuscleGlade

Bronchostop*

Bional

Toblerone Côte d'orVenco

8in1 honden 
snacks

Dr. Original

Mondkapjes Mondkapjes

Axe

Ymea Van Gils
Overgang totaal extra energie 30tab

Edt for her 40ml

Zantac diasolve 
10 bruistabletten

Diarreeremmer*

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

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

Werkzame stof: 
Honing en droog heemswortelextract

Te gebruiken bij:
Vastzittende hoest en 
verlicht droge hoest

Werkzame stof:
Morilyte

Te gebruiken bij:
Acute diarree

-64%-67%-74%

Alle beschikbare varianten 50gr

Almelo (3x) Borne DoetinchemAlmelo (3x)

€ 8,90
elders

€ 8,90
elders

€ 8,90
elders

   Hengelo (2x) Nijverdal Raalte

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

Mondkapjes

€ 8,90€ 8,90
elderselderselderselderselderselders

€ 8,90
elderselders

Mondkapjes

€ 8,90€ 8,90
elderselderselders

-91% -60%

-37%

€ 5,97
elders

-91%

Ymea

€ 1,09
elders

€ 11,37
elders

-74%

Winschoten Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.

€ 2,69
elders€ 0,69

3 VOOR

€ 1,00

3 VOOR

€ 1,00

-72%

€ 0,69
-83%

-92%

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

€ 1,00 € 1,99€ 1,00

€ 3,86
elders € 3,05

elders € 2,79
elders

Toblerone

€ 1,99 € 3,99

€ 1,00

€ 1,00 € 1,00€ 1,00

€ 2,99€ 1,99

€ 21,75
elders € 9,95

elders

Tijdens de lockdown zijn al onze winkels geopend!    Tijdens de lockdown zijn al onze winkels geopend!           

€ 6,99
elders€ 12,04

elders

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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De natuur helpt je door corona heen!
Omdat de bekende wandelingen en activiteiten van IVN 
Enschede de komende tijd afgelast zijn vanwege corona, 
biedt de werkgroep Publiekswandelingen deze alternatieve 
activiteit aan tussen 14 januari en 3 februari 2021. 

Tuinvogels tellen of een tuinvogel foto maken. 
Wij, als IVN Enschede, dagen jullie allemaal uit om mee te doen! 
Ga ervoor zitten en tel mee! Of maak een leuke foto van jouw 
tuinvogels. Doen jullie mee? 

Tuinvogels tellen
Januari is vogelteltijd. De Vogelbescherming organiseert jaar-
lijks een Nationale Tuinvogeltelling. Tellen jullie mee op 29, 30 
en 31 januari? 
Op hun website kun je lezen hoe je mee kunt doen en hoe je 
door kunt geven hoeveel en welke tuinvogels je in je tuin gezien 
hebt. www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

Tuinvogel foto insturen naar IVN Enschede 
Maak een mooie tuinvogelfoto en stuur deze vóór 3 februari 
2021, eventueel voorzien van een toelichting van maximaal  
50 woorden, naar ivnenschedepubliekswandelingen@gmail.com

De ingezonden foto’s zullen gepubliceerd worden op onze web-
site en social media. En voor de mooiste foto is een leuke prijs 
beschikbaar.

We hopen op heel veel inzendingen. Veel plezier!
Werkgroep Publiekswandelingen IVN Enschede

Eddy Bodde en Roelf Otter blikken terug
GLANERBRUG – Het jaar 2021 is weliswaar alweer enkele weken oud. Toch wil de Grensstreek de voorzitters zoals ieder jaar de gelegenheid geven terug te blikken op het afgelopen jaar. En de 
mogelijkheid bieden hun verwachtingen uit te spreken voor het komende jaar. Om verschillende redenen is dat dit jaar helaas niet gelukt. Martine Jansen heeft haar termijn bij Sportlust niet 
 verlengd. Namens Sportlust blikt erelid Roelf Otter daarom terug. En van Barry Siero van Avanti W heeft de redactie geen reactie ontvangen. Alleen voorzitter Eddy Bodde van Eilermark heeft 
zijn bijdrage geleverd. 

Roelf Otter: ‘De lol ging er wel een beetje af’ 
“Allereerst namens het 
bestuur van Sportlust een heel 
gezond, sportief en voortref-
felijk 2021 gewenst. Gezond 
natuurlijk in verband met de 
coronapandemie die ons 
wereldwijd heeft getroffen.
Dat dit jaar sportief een 
gigantisch drama was mag 
duidelijk zijn. Niet alleen het 
voetbal maar alle sporten. 
Competitie was begin 2020 
nog normaal tot de regels met 
betrekking tot corona als-
maar werden aangescherpt. 
Spelen met publiek werd spe-
len zonder publiek, trainen 
werd beperkt tot een aantal 
spelers tegelijk en de afstand 
moest 1.5 meter per persoon 
zijn. Kortom en plat gezegd, 
de lol ging eraf. Alles werd 
minder, sportief en zeker 
financieel gezien onttrok zich 
een drama van een onge-
kende waarde voor de ama-
teurverenigingen.

Lockdown
Sportief was het voor Sport-
lust nog behoorlijk goed voor 
elkaar voor de ‘lockdown’. Tij-
dens de ‘lockdown’ moesten 

we met lede ogen afscheid 
nemen van twee mensen die 
gezien hun functie meer dan 
belangrijk waren. Martine 
Jansen heeft haar termijn als 
voorzitter helaas niet kunnen 
verlengen. Dat dit een gevoe-
lige aderlating voor de club is 
behoeft verder geen uitleg. 
De club is haar veel dank ver-
schuldigd voor haar betrok-
kenheid bij alles binnen de 
vereniging. Ook heeft Danny 
Bremer zijn functie als assis-
tent trainer van de selectie 
beëindigd.    Beiden hebben 
hun sporen ruimschoots ver-
diend en zullen zodra de tijd 
daar is op gepaste wijze wor-
den bedankt voor hun betrok-
kenheid bij Sportlust.   
Daarnaast hebben we ook 
helaas van bijzonder belang-
rijke leden afscheid moeten 
nemen door hun overlijden. 
Niek de Vries, Jan van Vonno, 
Ronnie Tempelman en ook 
Anneman Aldenkamp. Deze 
mannen hebben binnen 
Sportlust veel betekend en 
helaas is door de corona tij-
dens hun afscheid niet zo 
veel eer betoond als zij had-

den verdiend. Dat zij rusten 
in vrede. Wat wel weer mooi 
is te vermelden de de konink-
lijke onderscheiding van 
Sportlustlid Arend Ruijter 
voor zijn jarenlange trouwe 
en imposante werk voor 
Sportlust. Al deze vermeldin-
gen zouden tijdens de alge-
mene ledenvergadering en de 
nieuwjaarsreceptie worden 
bekendgemaakt. Maar helaas.

Hoe verder?
Wat nu op ons afkomt zal 
door de KNVB worden vast-
gesteld met betrekking tot het 
uitspelen van de competities. 
Hierover is nu nog geen uit-
spraak te doen omdat er nog 
geen groen licht is in verband 
met afloop of misschien ver-
lenging van de ‘lockdown’. 
Wat wel bekend is, is de 
voortgang van de MFSA ( 
Multi Functionele Sport 
Accommodatie), Dit is een 
initiatief van de gemeente 
Enschede waarbij zij plannen 
hebben met betrekking tot 
eventuele samenvoeging, 
samenwerking of fusies van 
diverse voetbalverenigingen 

in Enschede. Dit behelst 
inkrimping van velden en 
clubs waardoor effectief en 
efficiënt een grotere meer-
waarde tot stand komt voor 
zowel de Gemeente als de 
clubs. Binnen Glanerbrug 
hebben Avanti, Eilermark en 
Sportlust hier belang bij en 
zijn er oriënterende gesprek-
ken geweest over de haal-
baarheid van genoemde 
plannen. Vervolggesprekken 
zijn inmiddels vastgesteld en 
zodra hierover meer duide-
lijkheid is zal dit bij genoemde 
verenigingen aan hun leden 
worden uitgelegd.

Namens het bestuur van 
SV Sportlust Glanerbrug, 

Roelf Otter

Eddy Bodde: Jubileum-
activiteiten komende zomer
Allereerst de beste wensen... 
2020. Wat een geweldig jaar 
had dit moeten zijn voor ons: 
100 jarig bestaan, feest, festi-
viteiten, toernooien, en 
andere evenementen. Het 
mocht niet zo zijn. Door de 
corona viel alles in duigen. 
We schuiven dit door naar de 
zomer van 2021. Tenmin-
ste... indien mogelijk!
Jubilarissen die wachten op 
hun verdiende speldje of 
aandenken, geen voetbal, 
geen sociale contacten, 
mensen condoleren via de 
computer, vooral thuisblij-
ven. Zoveel beperking dat je 
toch hoopt dat in dit nieuwe 
jaar het oude snel een beetje 
terugkomt. Sportief en soci-
aal gezien zou al een hele 
stap zijn. Hopen op een 
beter, sportief en vooral 
gezond 2021

Jubilarissen
Langs deze weg willen we 
onze jubilarissen dan toch 
nog even in het zonnetje zet-
ten, want als je zolang voor 
een club bezig bent, is dit wel 
degelijk een compliment 
waard. En we zullen dan ook 
zo gauw het mag hun de 
speld uitreiken die ze ver-
dient hebben.

25 jr lid: Robin Stuivenberg , 
Robin Witvoet, Roy Belt. 
50 jr lid: Jan Otten, Paul 
Eggert, Frans Smienk, Rob-
bie Smienk, Hans van Dijk, 
Wim Talman,, Mario Bodde, 
Eddy Bodde, André Kwek-
kerboom, Johnny Garside, 
Johan Bakker, Bertus Stui-
venberg, Wobbe Bruinsma.

70 jr lid: Jan Bakker, Rein 
Huisman, Hennie Broer, 
Bennie  Wermer †; 80 jr lid: 
Bertus Kwekkeboom †.
Helaas zijn de laatste twee 
het afgelopen jaar overleden.

Verder wil ik nog wel even 
melden, dat we de trainer 
van zowel zondag 1 Wesley 
als zaterdag1 Quay’s het con-
tract verlengd hebben.

Een vriendelijke groet en 
hopen op een mooi 2021.

Groet Eddy

Op een sportief 2021!
Namens het algemeen bestuur, de afdelingsbesturen en commissies van omnisportvereniging Avanti Wilskracht wensen wij ieder-
een een mooi, succesvol en vooral gezond 2021. 2020 was een bijzonder jaar voor iedereen. Ook voor onze club. We spreken bij deze 
af dat we op een later moment nog gezamenlijk gaan terugblikken op dat jaar. 2021 biedt wellicht de mogelijkheid om de uitgestelde 
jubileumactiviteiten alsnog te organiseren. Blijf gezond!
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op raamdecoratie

20%
korting

Vraag naar de voorwaarden. 

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

Actie geldt van 25 Januari tm 7 Februari 2021

 
 
      

 
           GRATIS HOORTEST 
                      GRATIS HUISBEZOEK 

                   GRATIS PROEFPERIODE 
    

        Wilt u weten hoe het met uw gehoor is? Maak dan een afspraak voor een geheel vrijblijvende      
 hoortest! Bent u niet tevreden met uw huidige hoortoestellen? Maak dan een  
 afspraak voor een GRATIS second opinion. 

        Zoals Het Hoort!   Zoals Het Hoort!  
        Gronausestraat 1124  Wethouder Nijhuisstraat 247 
       7534 AR Glanerbrug  7545 NH Enschede 
 

www. zoalshethoort.net     contact@zoalshethoort.net     Telefoon: 053 8881664 
 

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

Is uw autosleutel behuizing kapot!
Wij kunnen ook alleen de behuizing vervangen.
Of nieuwe contacten op de printplaat solderen.

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

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDHEID
pagina �

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 

De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 

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

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

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

Acquisitie en informatie over adverteren in de Grenssteek

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

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

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

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

post EnschedeUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-

tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-

men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 

Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-

sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 

voor overdag. 

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

nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-

4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 

apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 

Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-

foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 

de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 

lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 

vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 

welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 

u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-

matie op één gezamenlijke site.

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be-

staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 

Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy-

siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer-

de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo-

wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysio-

therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 

het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij 

niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. 

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de 

bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht 

in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem 

en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in 

het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het ope-

nen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de 

stabiliteit van het bekken. Deze spieren werken nauw samen 

met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke func-

tie in het dagelijkse bewegen en bij het vóórkomen van rug- 

en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op an-

dere manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan ongewild 

verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken 

aandrang om te plassen of ontlasten, veel te vaak naar het 

toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij 

het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, 

baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen 

samenhangen met niet goed functionerende spieren. De  

bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trai-

nen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt 

daarbij soms gebruik van speciale apparatuur (EMG-meting 

van de activiteit van de bekkenbodemspier, biologische te-

rugkoppeling, remmen van een overactieve blaas,  naboot-

sen van spierfunctie, etc.) Ze geeft indien nodig advies over 

ondersteunende hulpmiddelen.Ook voor eenmalig advies bent u welkom. Indien nodig (en 

wenselijk) kan hierbij ook de hulp van de andere disciplines 

ingeroepen worden, zoals manuele therapie, sportfysiothe-

rapie en kinderfysiotherapie.Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen 

de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, 

vergoed door uw zorgverzekeraar.
Onze praktijk is gevestigd in het Ariënshuis, ZorgPalet,

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

ANBO-nieuws
GLAnERBRUG – Op donderdag 28 januari houdt de AnBO

Glanerbrug de eerste bingo in het Ouderencentrum aan de 

Kerkstraat 28 in Glanerbrug. De zaal is open om 19.00 uur, 

om 20.00 uur gaan de balletjes rollen. Iedereen is van harte 

welkom, de koffie staat klaar. 

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

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

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het gemengd koor

5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie-
huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon-

huis;
- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak-

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

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

huis;

B - Verleende Bouwvergunningen
- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 

(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

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

(verleend 21-01-2010);
B2 - Verleende vergunningen en ontheffingen
(ART. 3.6 Wro)- Jaargetijdenweg blok E, kavel 7 (20093182): het bouwen van 

een kantoor met bedrijfsruimte (verleend 15-01-2010);D - Verleende sloopvergunning- Redemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 

Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan 
Bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-

del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 

dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 

de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-

rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

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

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-

ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-

werpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de ge-

meenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ont-

werp-bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1, BWT 

nummer 20090379. Indien u mondeling uw zienswijze ten 

aanzien van dit plan naar voren wenst te brengen, dan kunt 

u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het 

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ensche-

de, telefoon 053 – 4815325. 

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 

19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 

bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek-

king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 

Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.

U kunt ook schriftelijk reageren en een brief sturen t.a.v. de 

directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 

postbus 173, 7500 AD Enschede. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet (www.en-

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 

binnen twee maanden afgehandeld.

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDHEIDHuisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-

post EnschedeUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-

tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-

men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 

Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-

sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 

voor overdag. 

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

nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-

4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 

apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 

Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-

foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 

de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 

lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 

vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 

welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 

u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-

matie op één gezamenlijke site.

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

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, m.m.v. het gemengd koor

5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie
huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon

huis;
- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak

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

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

huis;

B - Verleende Bouwvergunningen
- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 

(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

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

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

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

(foto Jenne Smit)  

Nu al meer aanmeldingen voor 

carnavalsoptocht Grenskeerlkes
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GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

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

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

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

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

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

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

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

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

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

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

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

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

Loes bij  huisartsen

Vervolg op pagina 3

Gronausestraat 1104a Enschede/Glanerbrug    

Schoolstraat 33          Glanerbrug
Zeer bijzonder en zeer goed onderhouden woonhuis, type 
2-onder1 kap. Laat u verrassen door o.a., de grote bijkeuken, 
de geweldige badkamer, de ruime inrit met carport of de uiterst 
prak� sche schuur. Centraal gelegen in Glanerbrug met scholen, 
winkels en zorginstellingen in de directe omgeving.
Tuin op het zuidoosten met dubbele poort, sierbestra� ng en 
carport. Grote, ca. 47 m², schuur met garagedeur met loopdeur, 
betonnen vloer, geïsoleerd dak, wateraanslui� ng en zolder. 
De kavel is 270 m² groot, bouwjaar 1931,                      
woonoppervlak is 116 m² en 
de bruto inhoud is 428 m³.

VRAAGPRIJS  
€ 280.000,= k.k.


