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GLANERBRUG – Deze maand wordt een begin gemaakt met 
de voorbereidingen voor het fietsveiliger maken van de 
Gronausestraat in Glanerbrug. In april start de 
daadwerkelijke uitvoering. Het profiel van de straat zal door 
de herinrichting tussen de Nieuw Frieslandstraat en de 
grensovergang een grondige metamorfose ondergaan. De 
werkzaamheden zullen in opdracht van de gemeente 
worden uitgevoerd door Dusseldorp Infra/Wegenbouw. 
Belangrijkste argument om voor Dusseldorp te kiezen is dat 
zij een gedegen plan hebben om de overlast voor de 
bewoners en ondernemers aan de Gronausestraat zoveel 
mogelijk te beperken, meent projectleider Anke Olthuis van 
de gemeente. Naar verwachting zullen de werkzaamheden 
in juli zijn afgerond. 

Vanuit Enschede zal het begin 
van de fietsveilige straat nog 
voor de Nieuw Frieslandstraat 
worden gemarkeerd door een 
chicane. Het asfalt zal worden 
vervangen door klinkers en 
tussen de twee rijbanen is een 
groenstrook voorzien. De 
kruispunten met de Nieuw 
Frieslandstraat, Abel Tasman
straat, Veldstraat, School
straat, Kerkstraat/Tolstraat en 
Spoorbaanstraat zullen door 
een andere kleur klinker 
duidelijk herkenbaar zijn. De 
kruispunten met de Nieuw 
Frieslandstraat maar met 
name die van de Kerkstraat en 
Tolstraat zullen ingrijpend 
veranderen. Bij de Nieuw 
Frieslandstraat worden de 
bochten aangepast en de 

fietsstroken verwijderd en 
overrijdbare geleiders aan ge
legd. Het nu nog onover
zichtelijke kruispunt met de 
Kerkstraat en de Tolstraat 
wordt door de herinrichting 
optisch verkleind door de 
aanleg van overrijdbare 
geleiders. Het zebrapad komt 
verder van het kruispunt te 
liggen, het groen wordt 
daardoor verkleind of 
verplaatst. 

Rijbaan
Ook aan de rijbaan tussen de 
Nieuw Frieslandstraat en de 
grensovergang zal opnieuw 
worden ingericht. De (bus)
drempel ter hoogte van de 
Primera zal verdwijnen. De 
nu nog rechthoekige groen

stroken zullen worden afge
rond. Het aantal parkeer
plaatsen blijft onveranderd. 
Wel komt er langs de 
Gronausestraat een extra uit
stap strook van 45 centimeter 
breed. De middengeleider 
blijft bestaan. Ook zal de 
Gronausestraat tussen de 
Kerkstraat/Tolstraat en de 
grensovergang worden 
beklin kerd. Ter hoogte van 
het Euregiokantoor, het 
vroegere Terhaar Sive Droste, 
wordt op het bestaande 
zebrapad een wegversmalling 
aangelegd. Het autoverkeer 
richting Duitsland heeft daar 
voorrang op het verkeer dat 

vanuit Duitsland het grens
dorp in wil. De constructie is 
met opzet zo gemaakt om het 
verkeer vanuit Duitsland dat 
geen bestemming Glanerbrug 
heeft te ontmoedigen de 
straat te gebruiken en via de 
Amtsvennweg naar de RW 35 
te rijden. De fietsers kunnen 
de wegversmalling aan beide 
zijden veilig passeren via de 
speciaal aangelegde fiets
strook. 

Winkels blijven bereikbaar
In de aanloop naar de uit
voering is door de gemeente 
helder en duidelijk gecom
municeerd met de leden van 

het fietsveilig team, bewoners 
en met name met de 
ondernemers. In het 
voorliggende plan van aanpak 
is veel aandacht voor de 
bereikbaarheid van de win
kel straat voor alle doel
groepen: voetgangers, fiet
sers, mindervaliden, gemo
toriseerd verkeer, openbaar 
vervoer en hulpdiensten. 
Verder is omgevingsmanager 
Wim de Lang van Dusseldorp 
dagelijks bereikbaar voor alle 
betrokkenen. De onder
nemers zullen door hem 
steeds op de hoogte worden 
gehouden van de vorde
ringen. Ook zal hij informeren 

naar hun eventuele wensen 
door bijvoorbeeld persoonlijk 
contact met alle ondernemers 
over de bevoorrading en de te 
nemen verkeersmaatregelen. 
Daarnaast wordt iemand 
ingezet om te helpen bij de 
dagelijkse dingen. Deze 
persoon zal onder andere het 
werkterrein schoonhouden 
en klanten ondersteunen bij 
het dragen/wegbrengen van 
de boodschappen. Tenslotte 
wordt er een klankbordgroep 
ingesteld om samen de 
keuzes te maken die nog open 
staan in het door Dusseldorp 
uitgewerkte model.

Fietsveiliger maken Gronausestraat in 
Glanerbrug binnenkort van start

De entree van de fietsveilige Gronausestraat wordt bij de Nieuw 
Frieslandstraat gemarkeerd door een chicane  (foto Jenne Smit)

Het gevaarlijke kruispunt van de Gronausestraat met de Kerk
straat en de Tolstraat zal ingrijpend veranderen  (foto Jenne Smit)

Stille tocht en herdenking op 4 mei, Bevrijdingsdag op 
5 mei ook dit jaar afgelast
GLANERBRUG  De maatregelen van de 
regering om het coronavirus beter in de greep 
te krijgen bepalen al maanden ons sociale 
leven. En dat zal naar verwachting ook de 
komende maanden nog het geval zijn. Het 
ziet er naar uit dat er voorlopig nog geen 
grotere samenkomsten mogen worden 
gehouden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de 
koren die dit jaar mee zouden doen aan de 
viering van Bevrijdingsdag zich al in een 
vroeg stadium hebben afgemeld. En vorige 
week kreeg het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug 
de mededeling dat Muziekvereniging 
Wilhelmina Glanerbrug heeft besloten al 
haar activiteiten tot de zomervakantie stop te 
zetten. Aangezien de viering van 
Bevrijdingsdag in Glanerbrug voor een 
belangrijk deel bestaat uit de culturele 
bijdrage van de koren en Wilhelmina heeft 
het Comité besloten dat de viering van 
Bevrijdingsdag op woensdag 5 mei op het 
Heldersplein in Glanerbrug ook dit jaar niet 
doorgaat. En ook de stille tocht en herdenking 

die op dinsdag 4 mei bij het herinne
ringsmonument op het Heldersplein in 
Glanerbrug zou worden georganiseerd is 
afgelast. Het Comité  zal die avond om 19.45 
uur in kleine bezetting nog wel een krans 
leggen bij het herinneringsmonument 
‘Abrupt vaarwel’.
 
Het Comité  4 en 5 mei Glanerbrug en de 
Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug 
bedanken de verenigingen, instellingen, 
bedrijven en organisaties die ons van dienst 
zijn geweest bij de voorbereidende 
activiteiten. We hopen volgend jaar weer een 
beroep op u te mogen doen.

Kinderen vermaken zich bij Ons Clubje prima met 
sport- en spelinstuif
GLANERBRUG – Als jonge veulens dartelden 
de kids door de wei bij de Glanerbrugse 
korfbalvereniging Ons Clubje aan de 
Ekersdijk. Het weer was vorige week dinsdag 
en donderdag precies goed om lekker buiten 
te sporten. En het circuit met spelletjes dat 
Jip ten Hove samen met de drie studenten 
van het Cruyff College had klaargezet daagde 
de kinderen meer dan genoeg uit. Samen met 
de vrijwilligers van Ons Clubje verliep de 
instuif voor de meer dan 150 enthousiaste 
kinderen die zich op beide dagen hadden 
aangemeld dan ook zonder problemen. 

De instuif was voor de vierdejaars student Jip 
ten Hove onderdeel van zijn examen aan het 
ROC Sport &. Bewegen. Niet alleen de kinderen 
genieten. Ook Jip. “Ik zie dat elk kind hier met 
een glimlach rondloopt. Een teken dat ze er 
plezier in hebben. En dat was juist mijn 
bedoeling”. 
Volgens jeugdcoördinator Dennis Klein van 
Ons Clubje is het door corona voor studenten 
van het ROC lastig om afstudeer of stage
opdrachten te vinden. “Gelukkig kunnen Ons 

Clubje en Tennisvereniging Glanerbrug als 
sportverenigingen hier onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen. En het is 
natuurlijk ook goed voor de binding met de 
kinderen uit Glanerbrug”. 
In de pauze tussen de spelletjes door vertellen 
Anna Bruinenberg (11) en Rutger Klein (9) hoe 
goed ze het naar de zin hebben. Beide zijn lid 
van Ons Clubje, Anna speelt in D1 en Rutger in 
E1. “De spelletjes zijn aan het begin goed 
uitgelegd,” meent Anna. “Het spel met het 
hoepel springen is tot nu toe wel het leukste 
spel geweest. Het is lekker om buiten te sporten. 
Als dat niet had gekund dan zou ik filmpjes op 
TikTok hebben gemaakt. Ook leuk”. Rutger 
vindt het reactiespelletje wel het leukst. “Maar 
of ik nu bij Ons Clubje of thuis ben, ik verveel 
me toch niet”. 
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 18 maart 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. 

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 

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

SLIJPSERVICE
Wij slijpen al uw messen, scharen en tuingereedschap.

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

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

wij houden van fietsen
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WIJ ZIJN ERWIJ ZIJN ER
VOOR DE VOOR DE 
VROEGE VOGELS

De Luxe Speed
Multi spiegel
• Geschikt voor e-bikes en 

speed pedelecs
• Vlak en licht dimmend glas
• Diameter stuur 22,2 mm

Easy Royal
hogedruk fietspomp
• Drukmeter
• Pompt tot 11 bar
• Geschikt voor alle
 ventielsoorten

De Luxe Speed
Multi spiegel
• Geschikt voor e-bikes en 

speed pedelecs
Vlak en licht dimmend glas

24,95 32,95

22,9537,95

WINKELEN OP AFSPRAAK
BEL OF MAIL ONS
053-461 18 07 of 
info@damhuisbiketotaal.nl

Wilt u
adverteren

in deze
krant?

Bel
053-461 33 66
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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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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)847137768

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.

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 fysi
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

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-

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 

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 
binnen twee maanden afgehandeld.

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)  
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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
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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
VERSCHENEN

Nieuwste boek van Glanerbrugse � tel: 

' VERGETEN MOED '
Het boek kost 15 euro exclusief eventuele verzendkosten. 
Vanwege de corona maatregelen vooralsnog verkrijgbaar 
op de telefoonnummers:
 06 27 41 05 70, Angela Post-Deen (schrijfster)
            of  06 42 27 17 53. 
Mogelijk later meer verkooppunten.

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

Door sommige ziektekostenverzekeraars wordt, 
met betrekking tot vergoeding van brillen en brillenglazen, 

een foutieve indruk gewekt.

U bent voor de aanschaf van een bril of contactlenzen 
NIET aangewezen op de door hen genoemde optiekketen.

U declareert de nota van ons bij uw zorgverzekeraar. 
De daarvoor in aanmerking komende vergoedingsbedragen 

worden aan u uitgekeerd. Ook kunnen wij middels een 
elektronisch declaratiesysteem uw aanvraag voor vergoeding 
bij de meeste zorgverzekeraars on-line indienen en dit bedrag 

direct op de nota in mindering brengen.

Dus … u kunt gebruik blijven maken van ons onovertroffen 
vakmanschap, onze fantastische service en … bediening.

Graag tot ziens in onze zaak.

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

Door sommige ziektekostenverzekeraars wordt, 
met betrekking tot vergoeding van brillen en brillenglazen, 

een foutieve indruk gewekt.

U bent voor de aanschaf van een bril of contactlenzen 
NIET aangewezen op de door hen genoemde optiekketen.

U declareert de nota van ons bij uw zorgverzekeraar. 
De daarvoor in aanmerking komende vergoedingsbedragen 

worden aan u uitgekeerd. Ook kunnen wij middels een 
elektronisch declaratiesysteem uw aanvraag voor vergoeding 
bij de meeste zorgverzekeraars on-line indienen en dit bedrag 

direct op de nota in mindering brengen.

Dus … u kunt gebruik blijven maken van ons onovertroffen 
vakmanschap, onze fantastische service en … bediening.

Graag tot ziens in onze zaak.

Medisch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk J. Roggeveenstr. 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
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.

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

COLUMN 

razzia
Vroeg in de morgen van 24 oktober 1944 word ik wakker van 
herrie op straat, klim uit mijn bed op zolder en zie dat Duitsers 
van de Grüne Polizei mannen aanhouden. Hoek Tolstraat 
Rijksweg. Ik naar de slaapkamer van mijn ouders en zeg wat ik 
heb gezien. Mijn vader: “Razzia!” Tegen mijn moeder zegt hij, 
dat als Duitsers aan de deur komen, dat ze dan moet zeggen, 
dat hij “ magenkrank” is. Om ongeveer half acht meldt zich een 
Duitse soldaat, die wij kenden. Hij vroeg: “Woa is Bennard?” 
Mijn moeder zei, dat hij magenkrank was.

Het was een man die vlak over de grens bij Winterswijk woonde, 
een gezin had en meubelmaker van beroep was. Eigenlijk een 
streekgenoot. Een tijdje geleden had hij mijn vader in het ‘plat’ 
gevraagd of hij zaterdags een paar uur in de timmerwerkplaats 
mocht werken. Hij had weinig plezier in zijn functie. Maar hij 
moest. Dienstplicht. Mijn vader vond het goed, ze konden 
‘mekaar good verstaon’.

Elke medaille heeft twee kanten
Op het antwoord van mijn moeder zei hij, dat mijn vader met 

hem mee moest gaan, want thuis
blijven was te gevaarlijk.
Hij naar boven en na overleg ging mijn pa met hem mee naar 
de school hoek Bultsweg Lonnekerweg. Dat was hun ‘kazerne’.
Hij heeft daar de hele dag mijn pa verborgen.

Tegen de avond kwamen over de Rijksweg vanuit Enschede 
vele honderden mannen aangemarcheerd op weg naar 
Duitsland. Vijf man naast elkaar. 
Ik herinner me nog dat een van de mannen begon te zingen: 
”Oranje boven”. Wat diepe indruk op mij maakte, was dat een 
Duitse militair hem toen met de kolf van zijn geweer hard op 
de rug sloeg. Vreselijk!
Toen het donker werd,  waren alle mannen afgevoerd.
Daarna bracht de Duitse kennis mijn vader weer thuis.
Best gevaarlijk wat hij gedaan had.

Volgende keer meer over deze dag.

Henk van der Vegt

Geen winnaar  Quiz van Ruud
Bij de inzendingen van de quiz in Grensstreek 3 zat deze keer 
geen volledig goede oplossing. Met nam het antwoord op vraag 
10. Dit waren de antwoorden: 1. Moldau, 2. Barney Rubble,  
3. Ernst Happel, 4. Liechtenstein, 5.Wilhelmina, 6. Zwarte Panter, 
7. Münster, Dalian en Palo Alto, 8. The Buffoons, 9. Sjoerd 
Pleijsier, en 10. Münster en Dortmund.
In Grensstreek 5 een nieuwe Quiz van Ruud.

‘Lopen met Wilskracht’
GLANERBRUG  In de maand maart organiseert Avanti 
Wilskracht een recreatieve wandelcompetitie. Iedereen uit 
Glanerbrug en omstreken kan deelnemen aan ‘Lopen met 
Wilskracht’. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen dagelijks een 
ommetje van minimaal twintig minuten te laten maken en 
gebruik maken van de wandelapp ‘Ommetje’ van de 
Hersenstichting. Dit kan gewoon in je eigen buurt of op je 
favoriete wandelplek. Het enige wat je hoeft te doen is de app 
aanzetten. Er wordt een ranglijst bijgehouden van alle 
deelnemers. Deze ontvang je via de mail. Voor elk ommetje zijn 
punten te verdienen en er kunnen extra punten verdiend worden 
door een reeks dagen achter elkaar op pad te gaan, door je 
ommetje op sociale media te delen of door meer dan een 
ommetje op een dag te maken. Verdere relevante informatie 
ontvang je na het invullen van het aanmeldingsformulier via de 
link te bereiken is. Aanmelden: https://gym.avantiwilskracht.
nl/2021/02/25/lopenmetwilskracht/. Klik op de link 'Schrijf je 
nu in', onderaan het artikel. 

Van de kerken
Protestantse gemeente
Zondag 7 maart 10.00 uur ds. Reitsma
Woensdag 10 maart 19.00 uur ds. Kroeskop (vesper op Biddag)
Zondag 14 maart 10.00 uur. ds. Ekker

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 kerkdienstgemist.
nl>Glanerbrug. De kerk is iedere woensdag van 13.0014.00 
uur open voor bezinning, rust en middaggebed.

Nieuws Parochie Maria Vlucht
In de O.L.V.kerk te Glanerbrug zullen er tot zondag 14 maart 
nog geen vieringen zijn. In de Jacobuskerk te Lonneker zijn er 
geen openbare vieringen, maar zullen er wel onlinevieringen 
worden verzorgd. Vanuit de Maria Geboortekerk in Losser 
worden de onlinevieringen voorlopig gecontinueerd, maar 
nog zonder de maximale 30 aanwezigen. Doopvieringen en 
uitvaarten kunnen in alle vier de kerken in Maria Vlucht 
plaatsvinden.

Pannatoernooi voor jongeren Glanerbrug

Dansen om de bal
GLANERBRUG – Meer dan honderd jongeren, jongens en 
meisjes, deden afgelopen zondagmiddag mee aan het panna
toernooi bij het Cruyff Court in Glanerbrug. Panna is dansen 
om een bal in een kooi. Een tegen een. En dan proberen de bal 
bij je tegenstander door de benen te spelen: poorten, een 
panna maken. 

De organisatie was in handen van de jongerenwerkers van 
Alifa. “We zijn blij dat we na lange tijd weer een activiteit voor 
de jeugd in Glanerbrug aan konden bieden”, zegt jongeren
werker Maikel Spierings. 

Daarnaast waren er nog een aantal andere activiteiten zoals 
een springkussen en een boksbal. Helaas had Mehdi Amri, 
wereldkampioen panna bij de jeugd, zich wegens ziekte afge
meld. Maar dat mocht de pret niet drukken!
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo

Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo

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

Geleen
Glanerbrug
Goor
Haaksbergen

   Hardenberg
   Hengelo (2x)
   Hoogeveen
   Klazienaveen

Losser
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg
Tubbergen

Ulft
Winschoten
Winterswijk (3x)
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TIJDENS DE LOCKDOWN ZIJN 
AL ONZE WINKELS 

OP DE NORMALE TIJDEN GEOPEND

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

@medikamentediegrenze

Woman edt 40ml

Deo original 250ml

Luchtverfrisser summer happines 
of peachy apple 400ml

Dropmix zoet 500gr Aardappel met 
truffelsmaak soep 800gr

Light taste 330ml
Per stuk € 0,39

Mondwater cool mint 500ml

Gliss Kur

Vaseline

IamsEsprit

Dove

At Home

Venco Knorr

Listerine

8 in 1 hondensnacks
Alle beschikbare varianten 50gr
Per stuk € 0,39

Shampoo en conditioner 

Original pure petroleum jelly 100ml

Hondenvoer chicken of duck 50gr
Per stuk € 0,59

Coca Cola

Alle beschikbare varianten...

-92%

-89% -79%

-73%

-31%

-58% -95%

-60%

-84%

-73%

-76%

elders   € 6,05

elders   € 3,59

elders   € 2,39 elders   € 19,40

elders   € 2,49

elders   € 24,95

elders   € 5,49

elders   € 2,78

elders   € 8,58 elders   € 27,36

elders   € 11.37

3 voor
€ 1,00

2 voor
€ 1,00

24 voor
€ 5,99

€ 1,69

€ 2,49

€ 1,00 € 1,00

€ 1,00

€ 3,99

€ 1,49

€ 0,69

400ml

250ml

40ml

100ml 500ml

200ml250ml
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