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Bestuur IJsclub Glanerbrug en actiecomité
Behoud IJsclub Voskamp nog geen stap verder
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 IJsbaan Voskamp heeft in haar
zoektocht naar mogelijkheden om de ijsbaan aan de
Middenweg in Glanerbrug te
behouden contact gezocht
met Stichting Landschap
Overijssel en Stichting voor
Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede (Stawel).
Beide stichtingen reageerden
volgens woordvoerder Gerrit
van Tilborg van het actiecomité enthousiast op de mogelijkheden om de huidige ijsbaan op een andere groene
manier in te richten. Met
behoud van de mogelijkheid
tot schaatsen en de afwateringsfunctie.
“Beide stichtingen willen de
mogelijkheden voor een dergelijke 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 subsidies te krijgen om de financiële robuustheid van de ijsclub 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 Verboom al enkele jaren financieel lastig door een fors teruglopend aantal leden. De
verminderde kans op ijs en
dus niet kunnen schaatsen, is
hiervoor de voornaamste
reden. “Het ledental is de
afgelopen 10 jaar teruggelopen van ruim 1000 naar nog
maar 230. Met als gevolg verminderde inkomsten door het
mislopen van contributie.
Die bedragen ongeveer een
derde deel van de jaarlijks
terugkerende kosten van zo’n
6 duizend euro voor onderhoud van machines en kantine 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 tijdens de laatste algemene
ledenvergadering in februari
vorig jaar uitgebreid met de
aanwezige leden besproken.
Hierin is afgesproken dat het

De ijsbaan op de Voskamp is er klaar voor. Laat de vorst maar komen. 
bestuur de verschillende scenario’s om bestaansrecht te
houden zal gaan uitwerken en
deze dan weer met de leden
zal bespreken. Naast het werven 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 maanden te vergaderen. We zijn
helaas dan ook nog niet veel
verder gekomen. Maar uiteindelijk zullen de leden het laatste woord hebben.

(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 dringende oproep aan de Glanerbruggers 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 ijsclubglanerbrug@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 natuurvriendelijke oever en is de

waterkant veiliger voor mens
en dier. Ook worden de groenstroken opnieuw ingezaaid.
De vijver is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk.
Visliefhebbers kunnen voor
alternatieve vislocaties in de
buurt contact opnemen met
visvereniging VIOS of de
gemeente Enschede.
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MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

GLANERBRUG

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

Gezondheidscentrum Glanermaten

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

Telefoon: 053-2030055

Gezondheidscentrum Glanermaten

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

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

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

“Een goed verzorgde
uitvaart waar u met
een goed gevoel
op terug kunt kijken.
Daar staan we voor.”

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.

Pedro Swier

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

VitaalCenter Smulders

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
Het wijkteam is ook per mail bereikbaar op
wijkwijzeroost-buiten@twentsealliantie.nl
Politie - wijkagent Dennis Baaijens - 0900 - 8844

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

Samenwerkende Apotheken Enschede
Openingstijden:
Uitvaarthuis Glanerbrug Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89

www.vredehof.nl

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

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-, 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.

Fysiotherapie

Protestantse gemeente

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

Schoolstraat 20.
Telefoon: 053-4618738.

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 kerkdienstgemistGlanerbrug.

Fysio Team

Vieringen Parochie Maria Vlucht

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.

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

Uitzendingen vieringen:
Zondag 24 januari
11.00 uur: Jozefkerk Enschede, J. Kortstee, Schola via YouTubekanaal St. Jozef

Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de in deze krant
gemaakte druk- en typefouten en het niet bezorgen van de krant.

Fysiotherapie De Eekmaat

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

Podotherapie Podofit
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6.

Zondag 31 januari
9.30 uur: Bonifatiuskerk Haaksbergen, P. Daggenvoorde,
Pablokoor via Kerkdienstgemist Bonifatius
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De rekening

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 risico’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.

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 eindelijk van start gegaan zijn en de eerste speldenprikken uitgedeeld zijn is er nog een lange weg van herstel te gaan. De gevolgen 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 miljardeninjectie 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 eindelijk weer een beetje reserves opgebouwd waren. Maar doordat de bodem van de schatkist ongetwijfeld al weer in zicht is
moeten we er op rekenen dat alle gemaakte kosten doorberekend worden in de vorm van een belastingverhoging. Ook de
middenstanders zullen hun gederfde inkomsten moeten compenseren door middel van prijsverhogingen dus worden we
van twee kanten gepakt.
De inmiddels gevallen regering kreeg ook de rekening gepre-

Go-scooters: plezier of overlast?

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 Troubadour 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.

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.

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 prijzen staat nu al een tijdje stil. Onze vrijwilligers vallen bijna allemaal in de risicogroep of hebben iemand thuis zitten die in de
risicogroep valt. We passen dus extra op.

“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 regelmatig overlast is van Go-scooters in Glanerbrug. Ook wilden wij
een probleem onderzoeken wat speelt in de regio Enschede.

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 betaling 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 activiteiten die niet door gaan. Broekriem aanhalen is het nu voor iedereen.

Wij willen door middel van deze enquête de bewoners in Glanerbrug vragen of zij overlast ervaren. En zo ja, wat voor overlast 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 artikelen 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”.

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

Enkele weken geleden sneuvelde een Go-scooter aan het Spalterven 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 veroorzaakt 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?

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

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.

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 behandelen? Zij zijn er voor de mensen en niet andersom. De ambtenaren 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

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
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Weet jij waar deze
foto’s gemaakt zijn?
Maak dan kans op een kadokaart
van de GO! Stuur je antwoord in
naar jenne.smit@gmail.com of
Nieuw Frieslandstraat 37.
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Waar zijn deze foto’s gemaakt :
............................
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............................
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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
Albert Heijn, Alexandra, AMI Kappers, Ankie’s Vis, Anytime 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
administratiekantoor, Bilan Juwelier, Body Perfection, 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
Assurantiën, Hypnotic 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, NettoTank Glanerbrug, New York
Pizzza, Noaberhuus, Nijhof, Nijhuis Schoenmode, Nijhuis Slijterij en Wijnhandel, Nijhuis
Riooleiniging, OKÉ Optiek, Ons Clubje, De Oude Leest schoenmaker, Oude Heuvel, OQ
Value Tankstation De Rijk, Mister Pancake, Pen Caravans, Pets & Co, Pico Bello, Rabenstein
tandarts, Regio Bank, Roy Gents & More, Rabobank Twente Oost, La Scala, Schoﬃes &
Schatjes, Seeds en Gifts, 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 Installatie, Voshaar Schuttingen, Vredehof, Wachtmeester auto,
De Wals, Ziemerink Totaal optiek, Zhus & Zo, Zoals het hoort!, Zuivelhoeve Glanerbrug.

Deze advertentie is tot stand gekomen op initiatief van de winkeliersvereniging GO (Glanerbrug voor Ondernemers) en Stichting De Grensstreek
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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 vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Provincies Gel-

derland,
Flevoland
en
Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het open-

baar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. De maande-
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 OVchipkaart aanvraagt of hoe de
40% korting voor samen reizen
werkt? Wilt u meer weten over

de Coronamaatregelen in het
OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog
niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassa-

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

Herstel na COVID-19 met behulp Henk Poelakker schreef Herinneringen aan Twente:
‘Op zondagmiddag naar de
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 ademhalingssysteem gemunt, alhoewel er ook andere vitale organen 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 kortademigheid. Een klein deel daarvan
verslechtert nog verder en
moet opgenomen worden op
een corona-afdeling of de IC

in het ziekenhuis met bijvoorbeeld een longontsteking,
hypoxie (onvoldoende zuurstofvoorziening 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 uithoudingsvermogen, minder
spierkracht,
verminderde
gewrichtsmobiliteit of andere
klachten aan het bewegingsapparaat. Om hiervan goed te

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

Ook voor uw
administraties

RIJSCHOOL
FREDERIKS

De nét iets andere rijschool
Informatie: www.rijschoolfrederiks.nl

herstellen is het nodig om op
een juiste manier weer te gaan
bewegen. De fysiotherapeuten van FYON ondersteunen u
hier graag bij.
Ervaart u ca. 6 weken na het
doormaken van een COVID19 besmetting nog beperkingen 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 specialist. Neem contact op met
uw zorgverzekering om te
checken of zij herstelzorg vergoeden in de basisverzekering.

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 belevenissen in de bioscoop van
Losser, daar waar voor de kinderen op zondagmiddag de
Dikke en de Dunne dolkomische avonturen beleefden.
Vlak voor zijn vertrek naar
Brabant ontdekte Henk op
16-jarige leeftijd jeugdsociëteit 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

Tompoucen
Festival

zijn overleden schoolvriend
Hans Platje. Deze twee boezemvrienden 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@twentejournaal.nl met in het onderwerp
‘Boek Henk Poelakker’.

Henk Poelakker beschreef zijn herinneringen aan Twente in
25 verhalen

WEEK 4
CARAMEL

WEEK 3
BANAAN

4 WEKEN, 4 SMAKEN
SMAK
KEN
4 + 1 GRATISS

4 GEVULDE
KOEKEN
aar
r m
Voo

4,25

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

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

Div. soorten bestrating 20x30 6 cm dik vanaf

€ 12,50/m²

Div. soorten behang vanaf

€

4,95/rol

(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
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

Tijdens de lockdown zijn al onze winkels geopend!
Mr. Muscle

Glade

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

-64%

-67%

-74%

0
0
,
1
€

0
0
,
1
€

0
0
,
1
€
0
,96
8,8
€3
€

s
errs
lde
eld
e

Axe

Toiletblok marine duo pack

Luchtverfrisser water fall splash 275ml

0
,95
8,0
€3
€

s
errs
lde
eld
e

Mondkapjes

elders

Mondkapjes

3 laags blauw 50 stuks per pakje

€ 2,79

Bronchostop*

3 laags zwart 50 stuks per pakje

Direct honing junior 120ml

Werkzame stof:
Honing en droog heemswortelextract
Te gebruiken bij:
Vastzittende hoest en
verlicht droge hoest

Dr. Original

Digitale thermometer

Zantac diasolve
10 bruistabletten

probiofyt family 30cap

Werkzame stof:
Morilyte

-92%

0
0
,
1
€

0
0
,
€1

9
9
,
€1
elders

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

Edt for her

40ml

-91%

Alle beschikbare varianten 50gr
Per stuk € 0,39

-91%

-60%

9
9
,
1
€

9
9
,
3
€

21,75

elders

R
O
O
V
3

0
0
,
1
€

€ 9,95

elders

Toblerone

Venco

-83%

0
0
,
1
€
elders

9
6
,
0
€

€ 5,97

Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo

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

Puur 150gr

-37%

R
O
O
V
3

elders

Glanerbrug
Goor
Haaksbergen
Hardenberg

Hengelo (2x)
Hoogeveen
Klazienaveen
Losser

7

€ 11,3

Côte d'or

Wit of fruit & nuts 100gr

Drop zacht/zoet 100gr
Per stuk € 0,39

€ 6,99

8in1 honden
snacks

Van Gils

Overgang totaal extra energie 30tab

€

-72%

Te gebruiken bij:
Acute diarree

4

€ 12,0

Ymea

Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo

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

Diarreeremmer*

Knoflook olijf meidoorn 80cap of

elders

€ 8,90

elders

Bional

elders

0
0
,
1
€

9
9
,
2
€

9
9
,
1
€

€ 1,09

Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel

Raalte
's Heerenberg
Tubbergen
Ulft

-74%

9
6
,
0
€
elders

Winschoten
Winterswijk (3x)

€ 2,69

Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
11 januari t/m 25 januari 2021.
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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 voortreffelijk 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 alsmaar werden aangescherpt.
Spelen met publiek werd spelen 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 ongekende waarde voor de amateurverenigingen.
Lockdown
Sportief was het voor Sportlust nog behoorlijk goed voor
elkaar voor de ‘lockdown’. Tijdens 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 gevoelige aderlating voor de club is
behoeft verder geen uitleg.
De club is haar veel dank verschuldigd voor haar betrokkenheid bij alles binnen de
vereniging. Ook heeft Danny
Bremer zijn functie als assistent trainer van de selectie
beëindigd. Beiden hebben
hun sporen ruimschoots verdiend en zullen zodra de tijd
daar is op gepaste wijze worden bedankt voor hun betrokkenheid bij Sportlust.
Daarnaast hebben we ook
helaas van bijzonder belangrijke 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 tijdens 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 koninklijke onderscheiding van
Sportlustlid Arend Ruijter
voor zijn jarenlange trouwe
en imposante werk voor
Sportlust. Al deze vermeldingen zouden tijdens de algemene ledenvergadering en de
nieuwjaarsreceptie worden
bekendgemaakt. Maar helaas.
Hoe verder?
Wat nu op ons afkomt zal
door de KNVB worden vastgesteld met betrekking tot het
uitspelen van de competities.
Hierover is nu nog geen uitspraak te doen omdat er nog
geen groen licht is in verband
met afloop of misschien verlenging 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 meerwaarde tot stand komt voor
zowel de Gemeente als de
clubs. Binnen Glanerbrug
hebben Avanti, Eilermark en
Sportlust hier belang bij en
zijn er oriënterende gesprekken geweest over de haalbaarheid van genoemde
plannen. Vervolggesprekken
zijn inmiddels vastgesteld en
zodra hierover meer duidelijkheid is zal dit bij genoemde
verenigingen aan hun leden
worden uitgelegd.

Namens het bestuur van
SV Sportlust Glanerbrug,
Roelf Otter

Op een sportief 2021!
Namens het algemeen bestuur, de afdelingsbesturen en commissies van omnisportvereniging Avanti Wilskracht wensen wij iedereen 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!

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 jaarlijks 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 website 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: Jubileumactiviteiten komende zomer
Allereerst de beste wensen...
2020. Wat een geweldig jaar
had dit moeten zijn voor ons:
100 jarig bestaan, feest, festiviteiten, 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. Tenminste... indien mogelijk!
Jubilarissen die wachten op
hun verdiende speldje of
aandenken, geen voetbal,
geen sociale contacten,
mensen condoleren via de
computer, vooral thuisblijven. Zoveel beperking dat je
toch hoopt dat in dit nieuwe
jaar het oude snel een beetje
terugkomt. Sportief en sociaal 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 zetten, 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 verdient hebben.

25 jr lid: Robin Stuivenberg ,
Robin Witvoet, Roy Belt.
50 jr lid: Jan Otten, Paul
Eggert, Frans Smienk, Robbie Smienk, Hans van Dijk,
Wim Talman,, Mario Bodde,
Eddy Bodde, André Kwekkerboom, Johnny Garside,
Johan Bakker, Bertus Stuivenberg, 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 contract verlengd hebben.

Een vriendelijke groet en
hopen op een mooi 2021.
Groet Eddy
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20%

korting
op raamdecoratie

Jaargetijdenweg 45
7532 SX Enschede
053 - 461 76 11
Actie geldt van 25 Januari tm 7 Februari 2021

info@krabbestoffering.nl

Vraag naar de voorwaarden.

krabbestoffering.nl

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,
VRAAGPRIJS
woonoppervlak is 116 m² en
€ 280.000,= k.k.
de bruto inhoud is 428 m³.

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

Gronausestraat 1104a Enschede/Glanerbrug
GR EN SS TR
GLANE

RBRUG

www. zoalshethoort.net
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Wilt u adverteren in deze krant?
Bel 053-461 33 66
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