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Buigen of barsten voor
zwembad De Brug

Toch een paar dagen
ijsplezier

Kinderraad van KBS de Troubadour kiest nieuw
speeltoestel
GLANERBRUG – Jaarlijks verkopen de leerlingen van KBS de
Troubadour lootjes voor de Jantje Beton Loterij. Een deel
van de opbrengst hiervan geeft Jantje Beton aan de school.
Dit jaar goed nieuws voor de Kinderraad. Zij mochten van de
opbrengst een nieuw speeltoestel uitkiezen.
‘Alle kinderen van de Troubadour hebben goed hun best
gedaan om zoveel mogelijk lootjes te verkopen.’, vertelt directeur Peter van Oene. ‘We vinden het belangrijk dat het verdiende geld ten goede komt aan de kinderen, zij hebben er
immers hard hun best voor gedaan.’.
De school koos ervoor om de kinderen actief te betrekken bij
het kiezen van een nieuw speeltoestel. ‘Het is immers een
speelplaats voor de kinderen, dan is het belangrijk de kinderen
te betrekken bij de inrichting van de speelplaats.’
Kiezen
De Kinderraad, bestaande uit kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8,
heeft onderzocht welk speeltoestel uiteindelijk de beste keuze
was. Lucas Dikmen (groep 8) is de voorzitter van de Kinderraad.
“We hebben een paar keer per jaar een vergadering als Kinderraad. Toen we wisten hoeveel geld we hadden, hebben we in een
vergadering aan een hovenier gevraagd om een offerte te
maken”, aldus Lucas. “We konden kiezen uit een wipwap, klimtoestellen, of evenwichtsbalken”. De Kinderraad heeft daarna

Romaisa, Bram, Matteo, Fay, Twan, Elena en Lena op het nieuwe klimnet. Lucas staat helaas niet op de foto. 
een ronde gemaakt langs de klassen, alle kinderen hebben hun
stem uitgebracht. De grote voorkeur had een klimnet. Lena
Unval (groep 8): “Toen de keuze gemaakt was hebben we gemeten welke plek het beste was op de speelplaats. We moesten kijken naar valdemping en de hoogte van het net. Allemaal inge-

(fotoTroubadour)

wikkelde dingen, maar het bordliniaal was erg handig om te
meten. Samen hebben we toen de plek van het nieuwe toestel
bepaald”. De kinderen kunnen nu volop genieten van het nieuwe
klimtoestel. Een mooie aanvulling op de in 2019 gerenoveerde
speelplaats.

Willem van Dragt en Teun Stuivenberg hebben straatnaam op
Velve - Lindenhof
GLANERBRUG/ENSCHEDE – Je kunt het Willem van
Dragtplein op twee manieren bereiken: vanaf de
Lipperkerkstraat of via de Lage Bothofstraat en de Teun
Stuivenbergstraat. Sinds kort is Velve-Lindenhof in Enschede
een nieuwe wijk rijker met twee straten die nota bene zijn
vernoemd naar twee Glanerbruggers. Willem van Dragt en
Teun Stuivenberg waren in de jaren 70 van de vorige eeuw
beide als wethouder actief in de gemeente Enschede.
Boerenzoon Van Dragt namens de PvdA, wever Stuivenberg
namens de CPN.
In deze tijd met landelijke verkiezingen achter de rug toch
maar even terug naar de plaatselijke politieke periode van
deze twee roemruchte Glanerbruggers.
Willem van Dragt
Van Dragt werd geboren op 27 januari 1925 als enige zoon van
Mans van Dragt en Hanna ten Thij. Hij groeide op op het boerenbedrijf van zijn vader en nam dat na verloop van tijd over. Van
Dragt overleed op 26 juni 2002.
Zo gewoon, geen spoor van ‘air’
Bij zijn afscheid als wethouder in november 1978 beschreef
Ricus Hertsenberg in TC Tubantia Van Dragt als een van de
meest opmerkelijke figuren in de Enschedese politiek. “Van
Dragt treedt nooit op de voorgrond, maar staat altijd op de voorgrond. Men vraagt zich met stijgende verbazing af wat hem nu
eigenlijke zo kloek en stijlvol doet functioneren. Hij zo gewoon
in zijn optreden, er hangt geen spoor van ‘air’ om hem heen”.

Het Willem van Dragtplein op Velve – Lindenhof 

(foto Jenne Smit)

De politicus
Van Dragt had altijd al belangstelling voor besturen op lokaal
niveau. Zo was hij onder andere medeoprichter van Stawel
(de Stichting Agrarisch Welzijn). Hij was vanaf het begin lid en
uiteindelijk voorzitter van de Twenteraad (1969-1977). Van
Dragt was nauw betrokken bij diverse activiteiten rondom
Enschede. Hij was 12 jaar wethouder van de gemeente Enschede,
onder andere van ruimtelijke ordening en trad ook op als locoburgemeester. Tijdens zijn wethouderschap en onder zijn verantwoordelijkheid werd de binnenstad van Enschede het voetgangersgebied zoals dat nu nog steeds bestaat. Van Dragt was na
zijn pensionering voorzitter van de Stichting Agrarisch Landschapsbeheer Eschmarke (Stalesch), een door plaatselijke boeren opgerichte stichting voor het beheer van de aangelegde
natuurelementen in verband met de aanleg van een deel

Willem van Dragt in actie als wethouder
van Rijksweg 35 en van de Oostweg in 1991.
Lees verder op pagina 3
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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.

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

Herman Achterhuis
Uitvaartleider

Verloskundigen
Verloskundigenpraktijk ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
Schoolstraat 17, Glanerbrug
Esmarkelaan 170, Enschede
E-mail: info@ashanty.nl
Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 053-5383342, ook tijdens weekeinden.
Bij geen gehoor via het ziekenhuis op laten roepen: 053-4873565.

Naviva Kraamzorg
Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. 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!

Protestantse Gemeente Glanerbrug

Samenwerkende Apotheken Enschede

Zondag 21 maart 10.00 uur ds. Kroeskop (dialectdienst)
Zondag 28 maart 10.00 uur ds. Schepers- Van der Pol
(Palmpasen)

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 1 april 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.

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

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans
Zondag 28 maart 10.30 uur Palmpasenviering (Eigen groep)

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat

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

Schoolstraat 20.
Telefoon: 053-4618738.

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.

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

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.

Fysio Team

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

Podotherapie Podofit
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6.

Kerk Protestantse Gemeente Glanerbrug
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Op de schöp
Nu er eindelijk licht aan het eind van de coronatunnel komt
kunnen we ons aan de Brug alweer opmaken voor de volgende
crisis. De stroat geet op de schöp.
Hoewel de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt kan de
schade toch aanzienlijk zijn voor onze al geplaagde ondernemers zover deze open zijn althans. De stroat is de bron en
levensader van ons voormalige lintdorp. Ik verbaas mij er nog
steeds over dat er nog zoveel ondernemers hun brood kunnen
verdienen, waar er hier meer winkels zijn dan in pakweg de
binnenstad van Hengelo. De bereikbaarheid van de auto’s is
hierbij essentieel omdat mensen gemakzuchtig zijn en geen
zin hebben om meer dan 10 meter naar een winkel te lopen
voor hun dagelijkse benodigdheden.
In de vorige herstructurering, alleen het woord al, was ervoor
gekozen om de aanwezige fietsers te gebruiken als menselijk
schild om de auto’s af te remmen. Dit leverde de nodige frustraties op tussen de weg ge- en misbruikers, vandaar dat er
weer voor een nieuwe her/herstructurering besloten is. Het
wordt allemaal beter dus…
We beginnen komende vanuit Enschede met een chicane,
hierbij denk ik eerder aan het formule 1 circuit in Zandvoort

Angela Post–Deen geeft achtste
boek uit: Vergeten moed

maar goed. Het grootste probleem zijn de kruispunten. Vooral
het kruispunt met de Kerkstraat is het grootste struikelblok,
hier geldt het recht van de sterkste in plaats van de voorrangsregels. Op drukke momenten lijkt het daar meer op een verkeersplein in Parijs waar iedereen kriskras door elkaar crost.
Via wegversmallingen worden onze Duitse vrienden ontmoedigd en omgeleid via de RW35 om vervolgens hun pommes
dan maar in Enschede te halen. Het wordt ongetwijfeld beter
maar je kunt aanpassen wat je wilt, het is de mentaliteit van de
mensen die bepaalt of de herinrichting een succes wordt. Geef
elkaar de ruimte dan loopt het wel los.
Johnny Stübener

Oncologiefysiotherapie bij
Fysiotherapie De Eekmaat
GLANERBRUG - De ziekte kanker krijgt steeds vaker een
chronisch karakter. Dit komt door vroegtijdige ontdekking
en steeds betere behandelmethoden. Mensen die kanker
hebben (gehad) kunnen door de ziekte zelf of door
behandelingen die zij hebben ondergaan problemen ervaren.
Dit kan gevolgen hebben voor onder andere het fysieke,
psychische en sociale welzijn.

GLANERBRUG - Angela Post – Deen woont sinds haar
twaalfde in Glanerbrug. Begin maart verscheen in eigen
beheer ‘Vergeten moed’, haar achtste boek.
‘Vergeten moed’ is volgens Angela een liefdesroman met een
vleugje politiek en maatschappelijk blik, idealisme en een tikje
psychologie. Eerdere titels van haar verschenen onder het pseudoniem Christel Miller.
Vanaf nu schrijft Angela Post-Deen onder haar eigen naam. “Dit
als eerbetoon aan onze respectievelijke vaders Cees Deen en
Henk Post. Dit boek heb ik opgedragen aan al onze respectievelijke kleinkinderen”, aldus Angela.
Het boek kost €15, exclusief eventuele verzendkosten. Voor nu
verkrijgbaar bij de Jumbo Lochan en Primera Jan Haast in Glanerbrug.
Van eerdere verschenen titels mocht de schrijfster mooie recensies ontvangen. Het boek ‘Gitaarsolo’ werd ooit vergeleken met
het boek van Harry Mulisch ‘Twee vrouwen’. Dat boek is ook nog
verkrijgbaar voor €10. Bestellen kan ook telefonisch: 06 27 41 05
70 of 06 42 27 17 53.

Vaak kan een oncologiefysiotherapeut helpen bij deze problemen. Oncologiefysiotherapeuten worden ingezet in alle fasen
van de ziekte. De behandeling van de oncologiefysiotherapeut
verschilt per fase, omdat het doel van de behandeling in iedere
fase weer anders is.
1.	In de curatieve fase: als de behandeling gericht is op genezing.
	Hierbij helpt de oncologiefysiotherapeut bij het terugkrijgen
van verloren of verminderde vaardigheden.
2.	In de palliatieve fase: wanneer duidelijk is dat er geen kans
meer is op genezing. Deze fase kan kort of lang duren: van
dagen tot enkele maanden of jaren. Samen met de oncologiefysiotherapeut wordt gewerkt aan het behoud van wat
mensen nog kunnen.
3.	In de terminale fase: het allerlaatste deel van het leven, de
stervensfase. Hierin begeleidt de oncologiefysiotherapeut
de patiënt bij het feit dat hij steeds minder kan.
Een belangrijk restverschijnsel die mensen overhouden na
behandeling van kanker is vermoeidheid. Veelal zijn mensen
geneigd om minder te gaan bewegen, terwijl juist bewegen extra
belangrijk is. Een actieve leefstijl draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor (het terugkeren
van) kanker verminderen.
Voor vragen of hulp bij oncologische fysiotherapie kunt u contact opnemen met Fysiotherapie De Eekmaat (Tel: 053-4618738)
en vragen naar Susan.

Teun Stuivenberg

Teun Stuivenberg, de ‘Peppone van
Glanerbrug’
Stuivenberg werd geboren op 30 augustus 1916, hij overleed
op 21 februari 2000 op 83-jariger leeftijd.
“Met het overlijden van Teun Stuivenberg verliest Enschede één
van de markantste politici van na de oorlog. Namens de CPN
maakte de geboren en getogen Glanerbrugger bijna dertig jaar
onafgebroken deel uit van de gemeenteraad, waarvan vier jaar
als wethouder”. Dat schreef de TC Tubantia op 23 februari 2000
naar aanleiding van het overlijden van Stuivenberg.
De ‘Peppone van Glanerbrug’ is ie wel eens genoemd, naar de
communistische burgemeester uit de bekende Don Camillofilms. Even populair als omstreden. Bij gemeenteraadsverkiezingen was hij steevast goed voor een kwart van de stemmen in het
grensdorp. Hij was het prototype van de recht-voor-zijn-raap
communist. “Een vent uit één stuk”, zo karakteriseerde toenmalige burgemeester Ko Wieringa hem bij zijn afscheid als raadslid.
Hij was zelf een exponent van ‘het proletariaat’ waarvoor hij zich
als politicus altijd heeft ingezet. Afkomstig uit een Glanerbrugs
arbeidersgezin. Met niet meer dan zeven jaar lagere school
begon hij als jochie van 14 in de textiel, als wever. Voor drie gulden per week. Het is daarna nooit meer goed gekomen tussen
Teun Stuivenberg en de kapitalisten.
De politicus
In april ‘45, nog geen twee weken na de bevrijding, werd hij lid
van de CPN en van de communistische vakbond EVC: het begin
van een lange loopbaan in de politiek. Van ‘52 tot ‘81 zat hij in de
gemeenteraad, acht jaar lang was hij lid van provinciale staten
en veertien jaar politiek secretaris van het district Twente van de
CPN. Hoogtepunt in zijn politieke carrière was de periode ‘74 ‘78, toen hij deel uitmaakte van het linkse programcollege. Als
wethouder van sociale zaken, volksgezondheid en milieu was hij
onder meer betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe
Ziekenzorg (nu MST), de uitbreiding van de sociale dienst en de
verbetering van het woonwagenkamp.

zomertijd!

Het is weer bijna
Op 28 maart a.s.
gaat de klok een uur vooruit.

De Teun Stuivenbergstraat verbindt de Lage Bothofstraat en het
(foto Jenne Smit)
Willem van Dragtplein
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Tips voor thuiswerkers
GLANERBRUG - Daar zitten we dan alweer een hele tijd:
vanuit huis te werken. Vaak aan de keukentafel of een andere
gemaakte werkplek. We proberen er het beste van te maken.
Veel mensen ervaren klachten aan de nek- en schouders of
zijn meer vermoeid dan voorheen. De mensen van Fyon staan
graag voor je klaar om deze periode door te komen!

WIJ ZIJN ER
VOOR DE
VROEGE VOGELS
24,95
• Geschikt voor e-bikes en
speed pedelecs
• Vlak en licht dimmend glas
• Diameter stuur 22,2 mm

MAAK ONLINE EEN
AFSPRAAK VIA
www.damhuis.biketotaal.nl

• Drukmeter
• Pompt tot 11 bar
• Geschikt voor alle
ventielsoorten

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

wij houden van fietsen

Acties geldig t/m 31 maart 2021

22,95

Easy Royal
hogedruk fietspomp

GLANERBRUG – De online verkoop van de zakken potgrond
door Scouting Euregio was een succes. Op de eerste zaterdag in
maart hebben we de bestellingen van de potgrondactie bezorgd.
Het is perfect gegaan met een mooie opbrengst van meer dan
duizend euro voor onze club. We hebben 600 zakken verkocht.
Die hebben we zaterdagmorgen met vier auto’s en een tractor bij
de mensen thuisgebracht. Volgend jaar zullen we de webshop
zeker weer gebruiken, maar hopen we ook weer samen met onze
jeugd bij de mensen langs te gaan.

Stille tocht en herdenking op
4 mei, Bevrijdingsdag op 5 mei ook
dit jaar afgelast

32,95

De Luxe Speed
Multi spiegel

37,95

Meer dan duizend euro voor
Scouting Euregio

Hierbij een aantal tips die kunnen helpen tijdens het thuiswerken:
– Houd ritme! Sta op normale tijden op, ga op normale tijden en
probeer je normale werkritme aan te houden.
– Wissel werkzaamheden af en beweeg regelmatig - Haal wat te
drinken, doe de was in de wasmachine, loop een stukje met de
hond of speel even met de kinderen, etc.
– Ontspan op tijd – Zeker wanneer je merkt dat deze ‘andere’
tijden ook in je hoofd gaan zitten. Luister naar muziek, praat
met je partner, bel met familie en/of vrienden, etc.
– Zorg voor algehele vitaliteit – Ga op tijd naar bed, eet gezond
en gevarieerd, drink voldoende water en blijf sporten.
– Zorg dat je werkplek ergonomisch goed ingericht is. Lukt dat
niet helemaal? Zorg dan dat je varieert in werkhouding. Heb je
middelen nodig om jouw werkplek ergonomischer te
maken? Vraag dan Eva of Tresca om advies.
– Neem pauzes serieus! Ontspan en loop even weg van je werkplek. Las ook micropauzes in: een bewuste fysieke pauze van
6-8 seconden waardoor de spieren helemaal ontspannen,
voor een optimale doorbloeding.
– Ervaar je klachten of twijfel je aan je werkhouding thuis?
Maak dan gebruik van onze gratis thuiswerkplek check!
www.fyon.nl/vitaliteit/gratis-thuiswerk-check

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 herinneringsmonument 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.

Wilt u ook
adverteren in
deze krant?
We hebben nieuw assortiment lederwaren

Bel
053-461 33 66

Waaronder tassen, riemen en portemonnees

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

GRATIS HOORTEST
GRATIS HUISBEZOEK
GRATIS PROEFPERIODE

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

Zoals Het Hoort!
Gronausestraat 1124
7534 AR Glanerbrug

www. zoalshethoort.net

Zoals Het Hoort!
Wethouder Nijhuisstraat 247
7545 NH Enschede

contact@zoalshethoort.net

Telefoon: 053 8881664

GRENSSTREEK

PAGINA 5

GLANERBRUG

De Grensstreek dankt de adverteerders voor hun steun!!
Het zijn door de lockdown al maanden moeilijke tijden voor de detailhandel en dienstverlening. Dat heeft ook de nodige gevolgen
voor het adverteren in de Grensstreek. Heel begrijpelijk. We zijn daarom bijzonder blij dat een groot deel van de adverteerders ons
trouw is gebleven. Als Grensstreek willen we daarom iets terug doen. Op deze pagina vindt u de ondernemers die dit jaar regelmatig in de Grensstreek hebben geadverteerd. Zij steunen ons, wij steunen hen! Uiteraard houden zij zich aan de geldende basisregels
met betrekking tot 1,5 meter afstand, de hygiënemaatregelen en geen groepsvorming. Hoe staat bij iedere ondernemer vermeld.

Winkels
Damhuis Rijwielen
Gronausestraat 1126
Telefoon: 4611807
Website: damhuis.biketotaal.nl
Normale openingstijden
Werkplaats open, winkel op afspraak,
telefonisch of online een via
www.damhuis.biketotaal.nl.

Krabbe Stoffering
Jaargetijdenweg 45
Telefoon: 053-4617611
Website: krabbestoffering.nl
Bezoeken showroom op afspraak.
Voor afspraken en advies altijd telefonisch bereikbaar.

Gerridzen Bouwmaterialen
Euregioweg 257
Telefoon: 053-4356054
Website: gerridzen.nl
Normale openingstijden
Bezoek winkel op afspraak, telefonisch
of via de website.

Totaal Optiek Ziemerink
Gronausestraat 1199
Telefoon: 053-4615353
Website: totaaloptiek.nl
Winkel normaal open.
Voor metingen en controles is maken
van afspraak gewenst.

Telefoon: 053-7000 000
Website: fyon.nl
Normale openingstijden. Behandelingen gaan gewoon door. Individuele
training op medische indicatie mogelijk
op afspraak. Geen groepslessen.

Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20
Telefoon: 053-4618738
Website: fysiotherapiedeeekmaat.nl
Normaal geopend voor behandelingen.
Individuele behandelingen op medische indicatie en bij fysieke klachten.
Geen groepslessen.

Diensten – algemeen

Buigen of barsten voor zwembad
De Brug: behoud of sloop
GLANERBRUG – Het wordt buigen of barsten voor zwembad
De Brug. De komende maanden onderzoekt de Dorpsraad
Glanerbrug of het zwembad aan de Schipholtstraat voor het
dorp behouden kan blijven. De dorpsraad gaat in eerste
instantie voor behoud van het zwembad. De gemeente denkt
ook aan andere maatschappelijke voorzieningen. Lukt dat
niet, dan dreigt sloop.
In overleg met stadsdeel Oost is de dorpsraad momenteel bezig
met een haalbaarheidsonderzoek. “In dat onderzoek zullen
onder andere de bevindingen uit de gehouden technische
schouw worden meegenomen”, aldus woordvoerder Lorette
Bosch van de DrG. “Maar voor een compleet beeld is meer informatie nodig. Met de door de gemeente beschikbaar gestelde
informatie kunnen we een inschatting maken van de financiële
mogelijkheden van overname en exploitatie. De dorpsraad
denkt bij het financiële beheer daarnaast aan crowdfunding en
naar voorbeeld van het buurthuis Dolphia aan een sociale hypotheek.
Eind februari stond dit bericht over zwembad De Brug op de
Facebookpagina van de Grensstreek. Dat dit item leeft in Glanebrug bleek wel uit de bijna acht duizend personen die werden
bereikt. Mede doordat het 52 keer werd gedeeld en er 61 opmerkingen werden gemaakt. Enkele opmerkingen kunt u hieronder
lezen.

Zwembad De Brug moet blijven!
Die Grenze
Gronausestraat 1096
Telefoon: 053-3031687
Website: diegrenze.nl/vestiging/
glanerbrug
Die Grenze is normaal geopend.

Nijhuis Schoenen
Gronausstraat 100 – 1102
Telefoon: 053-4611824
Website: nijhuisschoenmode.nl
Winkelen kan op afspraak. Ook bezoek
aan huis mogelijk. Telefonisch of via
mail: nijhuisschoenmode@gmail.com.

Zoals het hoort
Gronausestraat 1124
Telefoon: 053-8881664
Website: zoalshethoort.nl
Inloop zonder afspraak.
Metingen op afspraak.
Ook voor bezoek aan huis.

Nijhof Naaimachines
Ekersdijk 155
Telefoon: 053-4611557
Maandag tot en met zaterdag geopend
van 9.00 tot 18.00 uur.

Rijschool Frederiks
Telefoon: +31630706634
Email: thomasfrederiks0@gmail.com
Website: rijschoolfrederijks.nl
Lessen op afspraak.
Steeds met 1 persoon in auto.
Extra aandacht voor hygiëne.

Stuivenberg Makelaardij
Gronausestraat 1104a
Telefoon: 053-4617858
Website: stuivenberg.nl
Inloop kantoor kan zonder afspraak.
Bezichtigingen met niet meer dan twee
personen.

Banketbakkerij Oonk
Gronausestraat 1221
Telefoon: 053-4611256
Website: oonk.nl
Winkel open op normale openings
tijden.
Lunchroom nog gesloten.

Servicecentrum De Oude Leest
Gronausestraat 1263
Telefoon: 053-5388868
Website: oudeleest.nl
Normale openingstijden voor reparaties. Winkelen op afspraak.

Blom en Van Veen
administratiekantoor
Kerkstraat 57
Telefoon: 053-4611873
Kantoor op werkdagen geopend van
9.00 tot 13.00 uur.
Na 13.00 uur wel telefonisch bereikbaar.
Woensdag gesloten.

Diensten – gezondheid – fysiotherapeuten
Fysiotherapie Glanerbrug
Spoorbaanstraat 6
Telefoon: 053-4618891
Website: fysiotherapieglanerbrug.nl
Voor behandelingen normaal
geopend met eigen ingang. Individueel
oefenen op medische indicatie.
Geen groepslessen.

Fysiotherapie Fyon
Schoolstraat 17

Tineke van Haperen
Zwembad moet weer open. Had nooit gesloten mogen worden.
We zouden toch zulke geweldige drie nieuwe zwembaden krijgen? Zie de plannen van 2017... het is nu 2021 en er is nog niets.
Avanti Wilskracht had een bloeiende zwemclub met 200 leden.
Opgeheven omdat er geen zwemwater was! Het was een verkiezingsbelofte van Niels van de Berg. Het zwembad weer open!
Limone Rijnenberg
Openen. Mensen moeten kunnen zwemmen ouderen kunnen
niet altijd ergens verder weg en kinderen hebben zwemles nodig
in zo’n waterland als dat van ons.

Wel of niet meebetaald aan zwembad De Brug?

Diensten – administratief
OKÉ Optiek
Gronausestraat 1291
Telefoon: 053-4610667
Website: okeoptiek.nl
Winkel heeft normale openingstijden.
Oogmetingen op afspraak.

Sabine Scholten
Gewoon weer openen! Dat gezeur over wel/niet open moet klaar
zijn....en de meerderheid van de mensen wil dit graag, dus hop,
hop, open gooien en snel weer starten!

Vredehof Uitvaartverzorging –
Uitvaarthuis Glanerbrug
Kerkstraat 14
Telefoon: 053-4312389
Website: vredehof.nl
Voor thuisbezoek geldt dat tot nadere
berichtgeving maximaal 1 persoon van
een ander huishouden ontvangen mag
worden en maximaal 1 bezoek per dag.
Voor het thuis bespreken van de uitvaart
kan dat lastig zijn aangezien er vaak
nabestaanden uit verschillende
huishoudens aanwezig willen zijn.
Denk bijvoorbeeld aan kinderen die niet
meer thuis wonen. Daarom maken wij
bij voorkeur een afspraak bij ons in het
uitvaartcentrum. Hier kunnen we
probleemloos de uitvaart bespreken
met inachtneming van de 1,5 m. Indien
gewenst bespreken wij de uitvaarten
ook telefonisch, bij voorkeur via Teams
of via Facetime.
Meer informatie is ook te vinden op
onze website:
- vredehof.nl/uitvaart-regelen/coronamaatregelen
- vredehof.nl/nieuws/informatie-corona

GLANERBRUG - De Glanerbruggers hebben niet meebetaald
aan de nieuwbouw van zwembad De Brug. Op de Facebookpagina van de Grensstreek waren berichten te lezen dat de Glanerbruggers financieel zouden hebben bijgedragen aan de 2,6 miljoen gulden die de nieuwbouw van het eind 1977 geopende bad
heeft gekost. Uit notulen van de Stichting Gemeenschapscentrum Glanerbrug en krantenknipsels die in bezit zijn van de Historische Kring Glanerbrug blijkt dat de Glanerbruggers wèl 65
duizend gulden hebben meebetaald aan de nieuwbouw van de
op 15 januari 1983 geopende sporthal De Brug. Maar niet aan
het zwembad.De oorzaak van dit misverstand komt waarschijnlijk doordat de Stichting Gemeenschapscentrum Glanerbrug
vanaf november 1972 zo’n 10 jaar lang met onder andere een
lompenactie, grote verloting en huis-aan-huis collecte heeft
geijverd de door de gemeente geëiste bijdrage te leveren. De
Stichting streefde naar een gebouw dat geschikt was voor culturele en sportieve manifestaties. Door de slechte akoestiek bleek
de hal niet geschikt voor concerten of voorstellingen.

Zwembad De Brug in aanbouw in 1977 

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

€ 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:

Belangrijke mededeling
Belangrijke
mededeling
voor brilen
voor
brilen
contactlensdragers.
contactlensdragers.

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

Door sommige ziektekostenverzekeraars wordt,
met betrekking
tot vergoeding
van brillen en brillenglazen,
Door sommige
ziektekostenverzekeraars
wordt,
indruk
met betrekkingeen
totfoutieve
vergoeding
vangewekt.
brillen en brillenglazen,

foutieve
indruk
gewekt.
U bent voor deeen
aanschaf
van
een bril
of contactlenzen
NIET
aangewezen
op
de
door
hen
genoemde
optiekketen.
U bent voor de aanschaf van een bril of contactlenzen
NIET
aangewezen
op de
door
genoemde
optiekketen.
U declareert
de nota
van
onshen
bij uw
zorgverzekeraar.
De daarvoor
in aanmerking
komende
vergoedingsbedragen
U declareert
de nota van
ons bij uw
zorgverzekeraar.
worden
aan in
u aanmerking
uitgekeerd. Ook
kunnen
wij middels een
De
daarvoor
komende
vergoedingsbedragen
elektronisch
uw aanvraag
voor
vergoeding
worden declaratiesysteem
aan u uitgekeerd. Ook
kunnen wij
middels
een
bijelektronisch
de meeste zorgverzekeraars
indienen
en dit
bedrag
declaratiesysteemon-line
uw aanvraag
voor
vergoeding
direct
op de nota in mindering
brengen.en dit bedrag
bij de meeste
zorgverzekeraars
on-line indienen

Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

Administratiekantoor
D.J.J. Blom / C.G. van Veen

RIJSCHOOL
FREDERIKS

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

Woensdags gesloten
GEVESTIGD
SEDERT 1959

Ook voor uw
administraties

direct
op deblijven
nota inmaken
mindering
brengen.
Dus … u kunt
gebruik
van ons
onovertroffen
vakmanschap,
onze fantastische
service
bediening.
Dus … u kunt gebruik
blijven maken
van en
ons…onovertroffen
vakmanschap, onze fantastische service en … bediening.
Graag tot ziens in onze zaak.
Graag tot ziens in onze zaak.

De nét iets andere rijschool
Informatie: www.rijschoolfrederiks.nl
G RONAUSESTRAAT 1199 G LANERBRUG T EL. (053) 461 53 53
G RONAUSESTRAAT 1199 G LANERBRUG T EL. (053) 461 53 53

Sterk in beweging
Jaargetijdenweg 45
7532 SX Enschede
053 - 461 76 11
info@krabbestoffering.nl
krabbestoffering.nl

Gespecialiseerde zorg op maat
binnen een dynamische organisatie
in een vertrouwelijke setting.
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
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Elektrisch schuifhek sluit parkeer- Ook dit jaar geen Palmpasen
plaats Ekersdijk af
optocht in Glanerbrug
GLANERBRUG - De parkeerplaats aan de Ekersdijk zal binnenkort worden afgesloten door een bedienbaar elektrisch schuifhek. Omwonenden klaagden de afgelopen maanden regelmatig
over overlast door groepen jongeren. Het is de bedoeling dat het
schuifhek automatisch zal sluiten om circa 24.00 uur. De
gemeente Enschede zal nog met de betrokken sportverenigingen contact op nemen over de bedieningsmogelijkheden van
het schuifhek. Tevens zullen er nieuwe fietssluizen geplaatst
worden bij de onlangs aangelegde wandelpaden aan de achterzijde van de velden van Ons Clubje en tussen TVG en de brandweer. Met deze maatregelen hopen we dat de gebruiksvriendelijkheid van de parkeerplaats weer toeneemt

GLANERBRUG - Dit jaar is Palmzondag op 28 maart. Normaal
gesproken wordt er op Palmzondag in Glanerbrug een Palmpasenoptocht gehouden. Helaas hebben we moeten besluiten de
Palmpasenoptocht 2021 niet voor te bereiden en dus te organiseren. Dit is spijtig maar we moeten met elkaar door de zure
appel bijten. We hopen volgend jaar weer een mooie en gezellige
Palmpasenoptocht door Glanerbrug te kunnen organiseren.

Palmpasenoptocht Losser afgelast
LOSSER - Na overleg tussen het bestuur van de Maria Geboortekerk en de Protestantse kerk is besloten dat de Palmpasenviering op Palmzondag 28 maart niet doorgaat. Dit in verband met
de geldende covid-19 regels.
Derhalve gaat de traditionele Palmpasen optocht aansluitend
ook niet door.
Het Oranjecomité beraadt zich op dit moment nog over de activiteiten voor Koningsdag en de 4 en 5 mei herdenking.

Kosteloos naar een gezondere
leefstijl
een gezonder le
Stap voor stap naar

ven

10 voor 10: de Quiz van Ruud
Met zijn 10 vragen flitst Ruud deze keer alle kanten op: topografie, geschiedenis, sport en
amusement zitten er deze keer in zijn 10 vragen. Weet u de antwoorden?

Kijk voor meer informatie op sportaal.nl/gezonderleven

De Beweegmakelaar wordt
mede mogelijk gemaakt door...

ENSCHEDE - Sportaal, Menzis en Gemeente Enschede slaan
handen ineen om inwoners te stimuleren om gezonder te
gaan leven.
Een goede gezondheid is belangrijk, nu meer dan ooit. In menig
praatprogramma wordt aandacht besteed aan het onderwerp
‘gezonde leefstijl’. Iedereen wil fit worden, alleen is dat niet altijd
even makkelijk. Goed in je vel zitten, is niet vanzelfsprekend.
Gezond eten, bewegen en met elkaar hierover praten, helpt je om
je beter te voelen. Sportaal, Menzis en Gemeente Enschede zijn
de samenwerking aangegaan zodat mensen uit Enschede kosteloos een eerste stap kunnen zetten naar een gezonder leven.
Hoe werkt het?
De Beweegmakelaar van Sportaal gaat met je in gesprek over de
motivatie voor een leefstijlprogramma en vraagt of er nog andere
problemen zijn bijvoorbeeld met geld of werk. Vervolgens krijg
je de juiste hulp, dit kan een leefstijlprogramma zijn. Het programma heet de Gecombineerde Leefstijl Interventie of afgekort
GLI genoemd. De GLI wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en je betaalt ook geen eigen risico. Tijdens het programma leer je hoe je gezond eet en beter slaapt. Je kunt ook
samen met anderen bewegen onder begeleiding van de Beweegmakelaar, waardoor je ervaart dat bewegen best leuk is. Twee
jaar lang word je begeleid door een leefstijlcoach, hierna weet je
hoe je gezonder kunt leven en hoe je dit kan blijven volhouden.
‘Als ik het kan, kan jij het ook’
Onder het motto ´Als ik het kan, kan jij het ook´ start begin maart
een campagne. Zet (gratis) de eerste stap naar een gezonder leven
door een afspraak te maken met de Beweegmakelaar. De campagne
richt zich in eerste instantie op mensen met een laag inkomen.
Kijk voor meer informatie op www.sportaal.nl/gezonderleven.

1) Wat is de hoofdstad van Slovenie?
2)	Hoe heet de Spaanse ober in de komische serie
“Falty Towers?
3)	In welk jaar werd in de Verenigde Staten de wereld
beroemde “Barbiepop” geïntroduceerd?
4)	Na het traditionele Nieuwjaarsconcert uit Wenen volgt
steevast het skispringen. In welke plaats/stad gebeurt
dat?
5)	Welke Glanerbrugse oud-dorpsgenoot presenteert de
quiz ‘Per Seconde Wijzer’?
6)	Hoe noem je de term bij het golf als je twee (2) slagen
onder par/even een hole speelt?
7)	Hoe heet de bekende zanger uit het Limburgse America.
Ook bekend van Rowan Heze?
8)	Welke polsstokhoogspringer verbeterde onlangs het

Nederlands record
met een sprong
van 5,96 meter?
9)	Welke twee wereldtoppers stonden in
de finale van het ABN/AMRO WTT in 1984 in Ahoy, toen
deze vanwege/door een bommelding NIET werd
uitgespeeld.
10)	Welke Duitse topvoetballer kwam in 1960 bij Sportclub
Enschede spelen?
Voor de drie winnaars ligt ook deze keer weer een cadeaubon
van winkeliersvereniging GO klaar. Uw antwoorden kunt u
mailen naar ruudgravendijk@hotmail.com. Vergeet niet uw
naam en adres in de mail te vermelden. Dan weten we waar de
cadeaubon voor de winnaar naar toe moet!

Toch een paar dagen ijsplezier...
GLANERBRUG - Tijdens de laatste vorst
periode kon de ijsbaan Glanerbrug een
aantal dagen open voor leden. Wel moest
men in verband met corona wel reserveren.
Per dagdeel konden maximaal 50 leden
schaatsen. Het bestuur had er alles aan
gedaan om een mooie ijsvloer te krijgen.
De sneeuw leek even voor spelbreker te
spelen, maar op een deel van de baan
kon er toch fijn geschaatst worden. De
leden waren tevreden en gaven aan dat
dit waarschijnlijk vaker en sneller kan bij
zo’n multifunctionele baan die het bestuur
als optie aan het onderzoeken is. H elaas
zorgde het ijs niet voor meer leden. De
algemene ledenvergadering gaat dit jaar
in verband met covid-19 niet door. Het
bestuur van de ijsclub zal de leden op de
hoogte houden van de ontwikkelingen via
Facebook en de website.
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

TIJDENS DE LOCKDOWN ZIJN
AL ONZE WINKELS
OP DE NORMALE TIJDEN GEOPEND
Oral-B

Dove

Hand waslotion original 250ml

Tandpasta gevoeligheid & tandvlees
original 75ml
Per stuk € 0,59

250ml

-93%

2 voor

€ 1,00
elders € 12,98

€ 0,69

€ 1,00

elders € 2,96

Hoestsiroop hedera helix 100ml of 21 sticks

250ml

€ 1,00

elders € 9,95

Mexx

CBD 20mg 30 capsules
Per stuk € 19,95

Festival summer woman edt 25ml

25ml

Hond middel en groot 110gr
Per stuk € 0,39

-92%

3 voor

€ 1,00
elders € 11,88

After Eight

Coca Cola

Light 1,25L
Per stuk € 0,69

400gr

€ 1,99

elders € 3,49

elders € 11,68

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

Geleen
Glanerbrug
Goor
Haaksbergen

Hardenberg
Hengelo (2x)
Hoogeveen
Klazienaveen

Losser
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum

1,25L

-65%

-43%

€ 2,99
@medikamentediegrenze

Perfect fit

400gr

12 voor
Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo

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

elders € 17,49

-75%

Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo

€ 3,99

100ml

€ 2,99

€ 30,00
Sour cream & onion, original, paprika
of texas bbq 40gr
40gr
Per stuk € 0,49

Te gebruiken bij:
Vastzittende hoest
en kriebelhoest

21 sticks

-83%

2 voor

Pringles

Werkzame stof:
Hedera helix (klimop)
droogextract, ethanol
30% g/g

-90%

elders € 3,05

Lucovitaal

elders € 2,15

Prospan*

-68%

€ 1,00

240ml

-54%

Scheerschuim series
conditioning 250ml

Toiletblok citrus 2-pack

Luchtverfrisser fresh water,
cotton of citrus 240ml

-77%
Gillette

Mr. Muscle

Air Wick

6 voor *

*Exclusief statiegeld

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg
Tubbergen

€ 3,99

Ulft
Winschoten
Winterswijk (3x)

elders € 11,10

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

