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GLANERBRUG/ROTTERDAM/TERSCHELLING – Aan het 
begin van het jaar meldde Leonie Kuiper (21) zich weer op de 
Aeolus in Rotterdam. Op de Aeolus die nu in de Botlek in dok 
ligt begint het tweede deel van haar stage in het derde jaar van 
de Hogere Zeevaartschool op Terschelling. Een wereld waarin 
zij als enige vrouw tussen bijna 80 mannen haar passie voor 
techniek kan botvieren.

De Aeolus is zowel schip als 
platform van offshore-maat-
schappij Van Oord dat wind-
turbines op zee installeert. 

Waarom ligt ie nu in dok?
Half december is de aanleg 
van het windturbinepark 
Borssele 3 en 4 afgerond. Op 
zo’n 22 kilometer voor de kust 
van de provincie Zeeland is 
door de Aeolus een windpark 
met 77 windturbines aange-
legd. Nu wordt de Aeolus 
voorbereid op een nieuwe klus 
in Saint Brieuc voor de kust 
van Bretagne. Omdat de 
bodem van de zee voor de 
Franse kust rotsig is moeten de 
vier poten, jack-ups, van het 
platform worden aangepast. Ik 
zal me komende weken vooral 
bezighouden met een grondig 
onderhoud van de machine-
kamer van het schip. 

Kun je vertellen wat je in het 
eerste deel van je stage zoal 
hebt geleerd op de Aeolus?
In die periode liepen zowel het 
nautische als het technische 
deel van de stage door elkaar. 
Nautisch heb ik bijvoorbeeld 
kennis gemaakt met het wer-
ken op de brug zoals het voor-
bereiden van de reis. Ik mocht 
zo ook een keer met de Aeolus 
de haven van Vlissingen uitva-
ren. Natuurlijk wel onder toe-
zicht van een loods. Maar als je 
zelfstandig een schip van bijna 
140 meter lengte en bijna 40 
meter breed min of meer zelf-
standig de haven uit mag 

varen geeft je wel een kik. In de 
machinekamer kreeg ik als 
opdracht om uit te zoeken hoe 
de leidingen lopen. Maar ik 
hield me ook bezig met het 
onderhouden van de hydrauli-
sche systemen en het wisselen 
van filters. 

Hoe kwam je eigenlijk bij Van 
Oord terecht?
Ik heb via de website van Van 
Oord naar een stageplek gesol-
liciteerd en werd door perso-
nal officer Henriette Schreu-
ders uitgenodigd voor een 
gesprek. Dat je als jonge vrouw 
wordt uitgenodigd is al heel 
bijzonder. Net als het gesprek 
trouwens. Helemaal geen for-
meel zakelijk gesprek. Ik 
mocht mijn passie voor tech-
niek en de keuze voor Van 
Oord onder woorden brengen. 
Na een telefoontje van Hen-
riette met kapitein Marcel van 
der Made kreeg ik groen licht. 
Met als resultaat dat ik de eer-
ste vrouw aan boord van de 
Aeolus ben.

En?
Deze bemanning heeft mij 
altijd met heel veel respect 
behandeld. Dat geldt zowel 
voor de mensen in de hogere 
functies als die in de lagere 
functies. Je hebt wel te maken 
met een hiërarchie, maar 
iedereen, van hoog tot laag, is 
ingesteld om probleemoplos-
send te denken en te werken. 

Nu ben ik toch nieuwgiering 

waar die passie voor tech - 
niek vandaan komt.
Ik heb als kind eigenlijk nooit 
met poppen gespeeld. Ik vond 
het veel spannender om de 
banden van een auto te ver-
wisselen. En ik heb jarenlang 
samen met mijn vader aan een 
bootje geknutseld. Ik wilde 
altijd weten hoe iets in elkaar 
zat. Mijn belangstelling voor 
de maritieme opleiding begon 
halverwege de havo op het 
Bonhoeffer College. Via mijn 
dorpsgenoot Robbin Elzinga 
kwam ik bij steenfabriek De 
Werklust in Losser terecht. 
Iedere zaterdag ging ik naar 
Losser om samen aan het 
locomotiefje van De Werklust 
te sleutelen. Hij heeft me 
geleerd hoe je de motor draai-
ende kunt houden. In Losser is 
de basis gelegd.

En hoe ben je op Terschelling 
terecht gekomen?
In het tweede jaar van de havo 
ben ik op Terschelling al naar 
de open dag van het Maritiem 
Instituut Willem Barentsz, de 
Hogere Zeevaartschool, geweest. 
En een jaar later nog een keer. 
Ik werd direct als het ware 

opgezogen door de sfeer daar. 
Maar dan de opleiding.
Op de havo had ik er al reke-
ning mee gehouden. In het 
derde jaar heb ik voor natuur 
en techniek met wiskunde B 
gekozen. Ik wist dat ik dan 
goed zou zitten voor de oplei-
ding. De introductieweek 
zorgt er al direct voor dat je je 
al snel thuis voelt. Ook vond ik 
in Iris van de Hoek een echt 
maatje. Maar ook met mijn 
kamergenoten had ik een bij-
zondere band. We deden veel 
dingen samen: fietsen, wande-
len roeien. En natuurlijk een 
pilsje pakken in de plaatselijke 
kroeg. Toppunt was de deel-
name aan de roeiwedstrijd 
tussen Harlingen en Terschel-
ling met een damesteam van 
school. Ze waren nog nooit zo 
hoog geëindigd. 

Hoe gaat het verder?
De komende weken ben ik op 
de Aeolus vooral in de machi-
nekamer bezig. Het tweede 
half jaar zit ik weer op school 
om toe te werken naar mijn 
specialisme voor het vierde 
jaar. Dat wordt waarschijnlijk 
toch wel de techniek.  

Leonie in vol ornaat voor de Aeolus

Glanerbrugse Leonie Kuiper is de eerste en enige vrouw op Aeolus van Rotterdamse offshorebedrijf Van Oord: 

Tussen bijna 80 mannen kan ik mijn passie voor 
techniek botvieren

Even voorstellen… Henk van der Vegt
Naast Johnny Stübener gaat ook Henk van 
der Vegt een column in de Grensstreek 
schrijven. De columns van Johnny 
beschouwen het hedendaagse leven in 
Glanerbrug. Die van Henk gaan veelal over 
het Glanerbrug van vroeger. 

Wie is Henk van der Vegt? Hij 
stelt zich voor: In 1936 ben ik als 
oudste van een groot gezin aan 
‘de stroat’ geboren, waar nu de 

OKÉ-optiek is gevestigd. In 1961 
ben ik als pas getrouwde (met 
een Glanerbrug se!) verhuisd 
naar Enschede. Vanaf 1958 tot 

1979 heb ik in het onderwijs 
gewerkt, vooral in Enschede. 
Aan de LTS, MTS en de MEAO. 
Daarna ben ik benoemd tot 
adjunct-directeur van de Natio-
nale Vereniging De Zonne-
bloem in Breda. Na mijn pensi-
oen in 1998 ben ik teruggekeerd 
naar mijn geboortestreek. Mijn 
eerste column over de oorlogs-
winter kunt u lezen op pagina 3.

Dorpsraad online
De openbare vergaderingen 
van de Dorpsraad Glanerbrug 
zullen voorlopig online wor-
den gehouden. De link hier-
voor komt op de website te 
staan. De data zijn 18 maart, 
20 mei, 2 september en 18 
november.

Bert Siemeling nieuw in 
bestuur
Sinds kort draait Bert Sieme-
ling als nieuw lid mee in het 
bestuur van de DrG. Bert 
woont sinds 2000 in Glaner-
brug en werkt bij de eenheid 
Oost-Nederland van de Natio-
nale Politie, Binnen die orga-
nisatie heeft hij bestuurlijk 
ervaring opgedaan in de cen-
trale ondernemingsraad en als 
bestuurslid van de Nationale 

Politie Bond. In de volgende 
Grensstreek zullen we Bert 
Siemeling uitgebreider voor-
stellen. 

Het bestuur van de Dorpsraad 
bestaat nu uit zes personen. 
We kunnen nog een bestuurs-
lid gebruiken. 

Iets voor jou? 
Meld je aan bij dorpsraad. 
glanerbrug@gmail.com.

Leonie aan het werk in de machinekamer
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De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 18 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 huisnum-
mer 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. 

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 
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AARDBEIEN-
BAVAROISESLOF

WEEK 6
FRAMBOOS

Valentijn tip!

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

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

Gespecialiseerde zorg op maat 
binnen een dynamische organisatie

in een vertrouwelijke setting. 

Sterk in beweging

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

VERGETEN SCHOENEN EEN RIJK BEZIT !
Gun uw schoenen een tweede ronde, weggooien is zonde.
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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 Glanerbrug
Telefoon: 053-4613366Fax: +31(0)847137768Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

Klachten over bezorging?Henk van Schijndel
Beringstraat 25
7532CP Enschede
Telefoon: 053-4616305Email: maximedia@xs4all.nl

Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-
post Enschede
Uitsluitend 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. 053-4618891info@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. Pol7 februari 10.00 uur Ds. Jacques Helder

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer7 februari 10.00 uur Ds. M. Vlasblom
Rooms Katholieke KerkKerkstraat 14

30 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 dameskoorAriëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistievieringen 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel Oost
A - 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 1

Voor 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.
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Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer7 februari 10.00 uur Ds. M. Vlasblom
Rooms Katholieke KerkKerkstraat 14

30 januari 19.00 uur

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 
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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 Glanerbrug
Telefoon: 053-4613366Fax: +31(0)847137768Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

Klachten over bezorging?Henk van Schijndel
Beringstraat 25
7532CP Enschede
Telefoon: 053-4616305Email: maximedia@xs4all.nl

Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-
post Enschede
Uitsluitend 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. 053-4618891info@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. Pol7 februari 10.00 uur Ds. Jacques Helder

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer7 februari 10.00 uur Ds. M. Vlasblom
Rooms Katholieke KerkKerkstraat 14

30 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 dameskoorAriëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistievieringen 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel Oost
A - 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 1

Voor 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.
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Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-
post Enschede
Uitsluitend 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.

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer7 februari 10.00 uur Ds. M. Vlasblom
Rooms Katholieke KerkKerkstraat 14

30 januari 19.00 uur

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 
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F1 Ons Clubje 
kampioen!

7
Buitenspeeldag
buurtvereniging Bultsbeek

3Bewoners zeer tevreden over woningen 
Gerrit de Veerstraat

3

Juf Hannie neemt na 47 jaar afscheid
Openbare vergadering Dorpsraad Glanerbrug uitgesteld

GlanerbruG - De Dorps-raad Glanerbrug heeft beslo-ten om de openbare verga-dering van donderdag 24 juni geen doorgang te laten vin-den. Gezien het belang van de onderwerpen en actiepunten op de agenda en mede gelet op de grote aantal afzeggingen wordt de vergadering verzet naar een andere datum. bo-vendien speelt het nederlands elftal ‘s avonds zijn derde pou-lewedstrijd tegen Kameroen.

Prijsvraag krijgt vervolg
GlanerbruG - Meer dan 50 inzendingen zijn er binnen ge-komen op de prijsvraag die de Grensstreek had uitgeschre-ven. De lezers werd gevraagd in plaats van gem. enschede een ‘nieuw’ onderschrift te bedenken onder Glaner-bruG. De vierkoppige jury die bestaat uit CDa-gemeen-teraadslid Patrick Welman, voorzitter Henk van Oene van de Glanerbrugse onder-nemers (GO), dorpsraadslid bart Klatt en voorzitter Willie Meester van de Historische Kring Glanerbrug waren het er snel over eens dat er geen pakkend onderschrift bij zat. De juryleden zijn unaniem van mening dat in het onder-schrift de historie, het dorpse karakter en toekomst van Gla-nerbrug verwoord moet wor-den. Glanerbruggers worden dan ook uitgedaagd alsnog een onderschrift in te zenden. De sluitingtermijn is verlengd tot donderdag 1 juli. 

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (053) 461 53 53

Evaluatie
herinrichting
Gronausestraat

GlanerbruG - eigena-ren, ondernemers, dorps-raadsleden, bewoners, leden van de raadscom-missie Oost en andere belangstellende worden door de afdeling Stadsbe-heer Oost uitgenodigd voor een evaluatie van de Gro-nauserstraat. De evaluatie vindt plaats op donderdag 8 juli in café  nationaal aan het Heldersplein. aanvang: 19.00 uur.

‘In juni 2009 is de herin-richting van de Gronause-straat afgerond. Samen met u hebben we uitgebreid na-gedacht over hoe het resul-

GlanerbruG - als kind heeft Hannie Schurink nooit op de kleuterschool gezeten. Voor Hannie een extra drijfveer om later kleuterleidster te worden. Op vrijdag 2 juli neemt ze na 47 jaar afscheid van haar geliefde vak.

‘Ik was als kleuter stinkend jaloers op mijn neefje bert. Hij kwam iedere dag met leuke werkjes en liedjes thuis. Hij wel naar de kleuterschool en ik niet. Ik dacht dat wil ik 

ook, maar dat ging niet door. Mijn ouders vonden de af-stand van de Schukkinkweg naar Dolphia te groot om iedere dag te fietsen. Vooral ‘s winters onverantwoorde-lijk. Gelukkig kwam ik op de Woolderikshoekschool in de eerste klas bij juffrouw Te boekhorst. Omdat de afstand naar huis te groot was, bleef ik tussen de middag over. Ik mocht juf dan helpen. Dat gaf me al een beetje een juf-gevoel. en dat is in de loop der jaren alleen maar sterker 

geworden. Ik heb vanaf dat moment altijd gezegd dat ik juffrouw wilde worden.’na de lagere school en de ulo was haar keuze voor de kweekschool voor kleuter-leidsters dan ook logisch. ‘nade opleiding aan de kleuter-kweek heb ik later wel appli-catiecursussen gevolgd om in de midden- en bovenbouw te kunnen werken, maar mijn voorkeur ging toch steeds uit naar het jongste kind. On-danks het feit dat die andere leeftijden ook hun charmes 

hebben.’ Kort nadat Hannie in juni 1963 bericht had ge-had dat ze was geslaagd kreeg ze al haar eerste telefoontje. uit drie scholen koos ze voor Wolkewietje op boswinkel waar ze ruim 10 jaar heeft gewerkt. na de geboorte van haar eerste zoon erikjan wil-de ze eigenlijk stoppen. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Ze stond na zes we-ken alweer voor de klas. 

Glanerbrug
Tot 1981 bleef ze op ver-schillende kleuterscholen in enschede werken. In 1981 solliciteerde ze met succes op een vacature op de Zon-nebloem aan de Jacob rog-geveenstraat. ‘Hoewel ik met veel plezier in enschede heb gewerkt was ik bijzonder in mijn nopjes met m’n nieuwe baan. De Glanerbruggers lig-gen me na aan het hart. Ze zijn vaak recht door zee. alsleerkracht sta je dicht bij de ouders. Doordat ik al 57 jaar lid van WIK ben en 20 jaar in het bestuur heb gezeten heb je natuurlik veel bekenden in Glanerbrug. Soms is het lastig om de mensen goed te ken-nen, maar ik heb het nooit als een probleem gezien.

Hannie is van mening dat ze het ook zo lang heeft volge-houden omdat ze altijd het geluk heeft gehad met fijne collega’s te werken. en de steun van de achterban na-tuurlijk, laat ze nadrukkelijk weten. Maar 65 is een mooie leeftijd om te stoppen. ‘Hoe-wel ik het werk eigenlijk nog steeds leuk vind, kijk ik nu ook wel uit naar mijn pen-sioen. Dan kan ik meer tijd gaan besteden aan tuinieren en schilderen. en natuurlijk lekker op vakantie met echt-genoot Hans.’

Afscheid juf 
Hannie

Op vrijdag 2 juli nemen kinderen, ouders en leer-krachten afscheid van juf Hannie. ‘s Morgens is er een feestelijke programma aan de vestiging Ouvertu-restraat van de obs Glaner-brug Zuid. ‘s Middags is er, ook aan de Ouverturestraat, van 17.30 tot 19.30 uur een afscheidsreceptie voor oud-leerlingen, ouders, (oud-) collega’s en andere belang-stellenden.  

Juf Hannie leest voor aan haar laatste groep 

(foto Anton Gras)

Overlast Duitse hangjongeren op Bultserve
GlanerbruG - Duitse hang-jongeren zorgen de laatste maanden voor de nodige over-last op sportpark Het bultserve aan de Kerkstraat in Glaner-brug. behalve dat ze dagelijks een enorme troep achterlaten zijn enkele jonge boompjes afgebroken en belandde de banken en tafel van één van de picknicktafels in de vijver. Theo noordman van de Dorpsraad Glanerbrug heeft er geen enke-le moeite mee dat deze Duitse jongeren op het onlangs opge-knapte sportpark rondhangen. ‘Maar laten ze hun troep zelf opruimen en de boompjes en picknicktafel met rust laten. Zo’n tafel kost al gauw 1400 euro.’ Volgens noordman komen de jongeren zowel overdag als ‘s avonds op ver-schillende manieren naar het bultserve. ‘Sommige komen 

na een bezoekje aan de coffee-shop naar het bultserve. ande-ren rechtstreeks via het spoor tussen Gronau en enschede en het nieuw aangelegde pad tus-sen het redemptoristenpark en het bultserve. Maar ze heb-ben ook stapstenen in de Gla-nerbeek gelegd. Die gebruiken 

ze om bij onraad direct en rechtstreeks naar Duitsland te kunnen ontvluchten.’ binnenkort wordt het laatste deel achter op het sportpark opgeknapt. ‘Dan heeft Gla-nerbrug met het redempto-ristenpark en het bultserve een prachtig park. Het is toch 

zonde dat dit direct al weer wordt afgebroken en vernield door deze jongeren,’ meent noordman. ‘Ik hoop dat de enschedese politie wat vaker een kijkje komt nemen. Maar we zullen ook aan de politie in Gronau vragen vaker bij ons te komen surveilleren.’

Afgelopen zaterdag trof Theo Noordman een van de picknicktafels aan in de vijver 

op sportpark Het Bultserve 

(foto Jenne Smit)
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Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89  www.vredehof.nl

“Mensen weten
vaak niet wat er bij

een uitvaart
allemaal mogelijk is.

Wij regelen het
graag voor u.”

Herman Achterhuis
Uitvaartleider

Ballenactie Ons Clubje groot succes
GLANERBRUG - De ballenactie van GKV Ons Clubje is een groot 
succes geworden In totaal werden 22 ballen gesponsord. Omdat 
ballen altijd een grote uitgavenpost zijn kreeg de vereniging 
extra inkomsten om nieuwe ballen aan te schaffen. Via deze weg 
willen we graag alle donateurs bedanken voor hun bijdrage aan 
deze actie. Ze hebben de club een groot bedrag bespaard in deze 
toch al moeilijke tijd.

Foto rechts: Leden van Ons Clubje tonen 
trots de nieuwe ballen (foto OC)

Nijhuis en ExpressZo langer  
hoofdsponsor Ons Clubje
Nijhuis Rioolreiniging en ExpressZO Ontwerp & Reclame heb-
ben als hoofdsponsor het contract met GKV Ons Clubje ver-
lengd. Het sponsorcontract met deze specialisten op hun vakge-
bied is in deze moeilijke tijd met één jaar verlengd. Zowel de 
sponsorcommissie als het bestuur van Ons Clubje zijn over deze 
verlengde verbintenis uiterst tevreden. 

Medische diensten
 
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 

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

Samenwerkende Apotheken 
Enschede
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.

Maatschappelijke diensten 

Spreekuur voor Wijkwijzer 
Glanerbrug: 
iedere woensdagochtend  tussen 
9.00 en 12.00 uur. 
Adres: Noaberhuus, Schipholtstraat 
45.

Kerken

Protestantse gemeente
Zondag 7 februari 10.00 uur 
ds. Schepers – Van der Pol
Zondag 14 februari 10.00 uur 
ds. Hans Kroeskop
In de protestantse kerk aan de 
Gronausestraat 1200 worden op dit 
moment geen samenkomsten 
gehouden met de leden. De ere-  
diensten zijn online te volgen via 
kerkdienstgemist.nl>Glanerbrug.

De kerk is iedere woensdag van 
13.00-14.00 uur open voor bezin-
ning, rust en middaggebed.

Vieringen Parochie Maria Vlucht
Zondag 7 februari 9.00 uur: 
H. Maria Geboortekerk Losser, 
W. Rekveld, mmv Caeciliakoor 
> via YouTubekanaal Maria Vlucht
Zondag 14 februari. 9.30 uur: 
Sint Jozefkerk Enschede, 
J. Kortstee, mmv Mariakoor 
> via YouTubekanaal Sint Jozef

Samenwerken lastig in de praktijk

Noabersport krijgt professionele hulp
De Glanerbrugse sportverenigingen krijgen 
professionele hulp bij het opzetten van een 
gezamenlijk open sportpark. Het blijkt in 
de praktijk lastig om zelf concrete stappen 
te zetten.

Ruim drie jaar geleden sloegen de Glanerbrugse sportverenigin-
gen Avanti W., Eilermark, Tennisvereniging Glanerbrug en Ons 
Clubje de handen ineen om samen te werken aan een open 
sportpark. In 2019 sloot IJsclub Glanerbrug zich aan bij Noaber-
sport.
De clubs hopen in Noabersport elkaar te versterken en meer toe 
te voegen aan het leven in de wijken. Afgelopen jaar is vooral op 
bestuursniveau veel met elkaar gesproken, maar daar blijft het 

proces hangen, zegt Erik Stuivenberg van Eilermark. “Eerlijk 
gezegd zijn we al een tijd bezig en blijkt het lastig om zaken 
concreet gedaan te krijgen met elkaar.”
Met steun van de provincie is nu professionele begeleiding 
ingehuurd. “Richard Migchielsen is een ervaren sportforma-

teur en procesbegeleider uit 
Enschede.” Ook Felix van der 
Straat, voorzitter van TV Gla-
nerbrug, is blij met de komst 
van Migchielsen. “We zien nog 
steeds de voordelen van 
samenwerken in Noabersport, 
maar het zal ook concreter 
moeten.”
Om de komende periode spij-
kers met koppen te kunnen 
slaan, is er nu ook een enquête 
verstuurd naar alle leden. “We 
willen weten welke mogelijk-
heden ze zien en wat ze concreet gerealiseerd willen zien”, aldus 
Van der Straat. Eind februari moet er meer duidelijk zijn en vanaf 
maart moet er echt iets gaan gebeuren, aldus voorzitter Barry 
Siero van Avanti Wilskracht. De resultaten van de vragenlijst 
worden meegenomen, beloven de voorzitters.

Succesvolle speurtocht krijgt een vervolg
De afgelopen periode gingen veel kinderen in hun eigen woon-
wijk op zoek naar QRcodes die waren verstopt door combinatie-
functionarissen van Sportaal. Vanaf nu is er een nieuwe speur-
tocht uitgezet in de vijf stadsdelen, met meer codes en in een iets 
groter gebied. Met de fiets, step of lopend kunnen kinderen op 
zoek naar de verstopte QRcodes.
Op www.sportaal.nl/speurtocht staat per stadsdeel een platte-
grond met aanwijzingen. Er zijn 15 QR-codes verstopt per stads-
deel. Aan elke QR code is een vraag gekoppeld. Als een kind alle 
codes heeft gevonden en de antwoorden heeft verzameld kan de 
puzzel worden opgelost. Met het insturen van het juiste woord 
en alle antwoorden op de vragen waren prijzen te verdienen. 

ING-servicepunt bij Jumbo Lochan vernieuwd
Het vernieuwde ING-servicepunt bij Jumbo Lochan aan de 
Schoolstraat is sinds woensdag 27 januari weer open. Een dag 
later is de nieuwe Geldmaat voor pinnen en storten ook weer in 
werking gesteld. 

Sportformateur Richard 
Migchielsen gaat Noabersport 
een handje helpen       (eigen foto)

COLUMN 

Oorlogswinter in Glanerbrug
Misschien hebt u al gelezen dat  ik in van 1936 ben.
In het begin van de oorlog zat ik op de kleuterschool aan de 
Pastoor Meijerstraat. Toen naar de ‘grote’ school aan de Kerk-
straat. Eerste klas bij juffrouw Dientje. Het was niet gebruikelijk 
leerkrachten bij de voornaam te noemen. Maar er waren twee 
juffrouwen Heersche. De andere was juffrouw Jo. Deze onge-
trouwde dames woonden achter de kruidenierswinkel van 
Heersche, tegenover de huidige AH.

In de eerste  klas moesten we bij luchtalarm onder de banken 
duiken, zodat we een beetje beschermd waren tegen bommen.
In het tweede jaar (in 1944)  werd onze school door de Duitsers 
bezet. Een paar weken vielen de lessen uit, maar daarna kregen 
we geïmproviseerd les in de Vereniging, tussen de school en de 
kerk.

‘s Nachts was er vaak luchtalarm.
We werden dan uit bed gehaald en zaten dan, gehuld in een 
dekentje, urenlang angstig te bibberen in de kelder. Tot het sein 
kwam, dat het gevaar was geweken. 

In de oorlog was er niet veel te eten.
Mijn vader wist raad. Hoewel wij tegenover het politiebureau 
woonden, waarin Duitsers zaten, had mijn vader achter in de 
werkplaats ruimte gemaakt voor twee varkens. Mocht niet van 
de bezetter. Als oudste wist ik wel dat het varkens waren, maar 
mijn jongere zusjes en mijn broer hoorden van mijn vader dat 
het ‘rotten’ waren. Twents voor ratten.
Dat kwam vaak voor, zodat mijn zussen en broer de boel niet 
konden verraden…

Mijn pa moest eens een klusje doen in het klooster aan de 
grens, waarin ook Duitse soldaten zaten. Mijn broertje en ik 
mochten mee. Een Duitse soldaat leidde ons daarna rond. We 
kwamen in de tuin bij de varkens. Mijn broertje, vier jaar, riep: 
“Pa, zukke rotten heb wie ook”. Gelukkig begreep de Duitser dit 
niet...

Henk van der Vegt
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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

TIJDENS DE LOCKDOWN ZIJN 
AL ONZE WINKELS 

OP DE NORMALE TIJDEN GEOPEND

Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
25 januari t/m 8 februari 2021. 

@medikamentediegrenze

Probiofyt family 30cap, knoflook 
olijf meidoorn vita 80cap of 200cap

Verschillende soorten 
bodylotion 200ml

Mineraalwater rood of 
sprankelend citroen 500ml 
Per stuk € 0,29

Ice for men 100ml edt

Alle beschikbare varianten 50gr
Per stuk € 0,39

Express peppermint suikervrij 6-pack
Per stuk € 0,59

Pasta basta fresa zure matjes 2kg

Zachte winegum 210gr
Per stuk € 0,59

007 woman || 75ml edp

Kalknagelkwastje colour 2-pack
Bional

Van Gils

Vaseline

Sourcy

Honden of katten snacks

Smint Haribo

James Bond

Nailner

Toblerone
Wit, crunchy almonds of 
fruit & nuts 100gr
Per stuk € 0,59

Naturally cat freeze dried salmon
Per stuk € 0,39

Redband

-73%

-54%

-90%

-75%

-87%

-83%

-86%

75ml

100ml

-69%

-33%

-92% -96%

elders   € 4,61

elders   € 49,17

elders   € 22,85

elders   € 5,99

elders   € 12,04 elders   € 22,41

elders   € 3,65

elders   € 2,18

elders   € 10,17

elders   € 3,98

elders   € 7,38

6 voor
€ 1,00

2 voor
€ 1,00

3 voor
€ 1,00

2 voor
€ 1,00

2x 6-pack
€ 1,00

€ 0,79

€ 6,99

€ 6,99

€ 3,99

€ 1,00 € 1,00

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


