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Thuiskapper Erica terug als
salon Eer

Besteding wijkbudgetten
verantwoordt in
stadsdeelcommissie Oost

Bestrijding eikenprocessierups in Enschede/Glanerbrug

Een (h)eerlijk ijsje bij banketbakker Oonk met als
toppers suikerbroodijs, koonkiecaramel en oonkieijs
GLANERBRUG - Patisserie, chocolaterie, bakkerij en
lunchroom staat er op het logo van de Glanerbrugse
ondernemer Marc Oonk. Oonk geeft leiding aan vier zaken:
twee in Enschede (winkelcentrum Zuid en Kuipersdijk), in
Hengelo en het moederbedrijf in Glanerbrug. Voor hem is
ondernemen een voortdurende uitdaging. Met de regelmaat
van de klok begint het weer te kriebelen, wil hij weer iets
nieuws. Vorige week opende hij in Glanerbrug een ijssalon
waar 20 smaken ambachtelijk bereid ijs van Oonk wordt
verkocht.
Hoe ben je op het idee gekomen?
Ik heb het idee opgepikt bij Martin Langeveld, een collega uit
Castricum. Die heeft naast zijn banketbakkerij ook een ijssalon.
Het maken van ijs ligt dicht bij het werk in de patisserie. Patisserie en ijs maak je uit pure liefde voor het vak. Dan is de overstap dus snel gemaakt. Ik heb bij de laatste verbouwing in september vorig jaar de ijssalon dan ook al in de plannen
meegenomen.
Maar hij is vorige week pas geopend. Hoezo?
Dat heeft voor een deel met de lockdown te maken. Maar ook
met de taakverdeling binnen ons bedrijf. De twee chocolatiers
Roy en André zijn namelijk samen met banketbakker Mascha
de ijsmeesters. Rond kerst en Pasen hebben ze genoeg te doen,
in de zomer is het voor die twee wat rustiger.
We hebben alle vier een ijscursus gevolgd bij de beste ijsmakers
van Nederland. Ik heb nu al gezien hoe de mensen van ons ijs
genieten. Heerlijk gewoon.
Is ijs maken dan zo moeilijk?
Vergis je niet. Vooral als je ambachtelijk ijs wilt maken dat
bestaat uit pure grondstoffen. Te beginnen met de melk. Die
komt van boer Poorthuis uit Glanerbrug. Zijn melk heeft het
juiste vetgehalte. Maar ook met eiwitten en suikers moet je de
ideale zachtheid van het ijs vinden. Na veel testen en proeven is
het ons gelukt een (h)eerlijk ijsje te maken.

Jullie hebben 20 smaken nietwaar?
Ja. We hebben 17 smaken op roombasis en drie op sorbet basis
zoals bij smaken als citroen, mango of aardbei. Daar is niet de
melk, maar suikersiroop de basis. De creaties zijn eindeloos
met als toppers suikerbroodijs, koonkiecaramel en oonkieijs.
Heeft de ijssalon dezelfde openingstijden als de winkel en de
lunchroom?
Nee, de ijssalon is tijdens de lockdown iedere dag geopend van
12.00 tot 20.30 uur. Maar als die voorbij is tot 21.00 uur.

Herinrichting Gronausestraat begint direct na Pasen
GLANERBRUG – Dinsdag 6 april wordt er een begin gemaakt
met de herinrichting van de Gronausestraat. Dusseldorp
Infra gaat dan aan de slag tussen de Nieuw Frieslandstraat en
de grensovergang om de ‘stroat’ veiliger te maken voor zowel
de fietser als de auto. In een flyer legt omgevingsmanager
Wim de Lang uit wat ze allemaal gaan doen.
“We vervangen de asfaltverhardingen door nieuwe stenen en de
huidige bestrating wordt duurzaam hergebruikt. Om kruisingen
te accentueren worden deze met een afwijkende gele kleur
bestraat. De parkeervakken voorzien we van een extra brede
strook, waardoor er meer uitstapruimte ontstaat voor de automobilisten en dit minder hinder geeft aan de fietser. Aan de trottoirs
voeren we geen werkzaamheden uit. Deze blijven ongewijzigd”.
De eerste fase van de reconstructie van de Gronausestraat start op
dinsdag 6 april tussen de Nieuw Frieslandstraat en de Abel
Lees verder op pagina 3
Tasmanstraat (foto Jenne Smit)

In de rij staan voor een (h)eerlijk ijsje van Oonk 

foto's Jenne Smit

Gezocht: bestuurslid dorpsraad
De Dorpsraad Glanerbrug behartigt de
belangen van Glanerbrug. Door contacten met dorpsbewoners en Glanerbrugse
ondernemers probeert de Dorpsraad Glanerbrug de leefbaarheid in het grensdorp in de ruimste zin te verhogen.
Ouderen, jongeren, kinderen, mannen, vrouwen, zonder of
met migratieachtergrond, wel of niet gelovig, sporters of nietsporters; de Dorpsraad wil er voor iedereen zijn. Door actief
onderling contact proberen we informatie op te halen maar
ook een beeld te vormen van wat er leeft. De Dorpsraad luistert, bundelt wensen en verbindt.
Omdat we de Dorpsraad sterker willen maken zijn we op
zoek naar een extra bestuurslid.
Ben jij die verbinder en ben je geïnteresseerd om in een
dynamisch team mee te denken? Stuur dan vóór 15 april een
korte motivatiebrief en je CV naar info@dorpsraad-glanerbrug.nl.
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MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

GLANERBRUG

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

Gezondheidscentrum Glanermaten

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

Telefoon: 053-2030055

Gezondheidscentrum Glanermaten

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

Jacob Roggeveenstraat 45
Fysiotherapie Fyon - 053-7000000
Podotherapie Wender – 085-0513819
Thuiszorg Livio – 0900-9200
Mediant buitenpoli
Prikpost Medlon – 088-4633566
Logopedie Logopedie-direct - 0654327726

Mondzorg en tandartsen

Jacob Roggeveenstraat 45
Geenen/Lesterhuis - 053 - 4612076
Sanders - 053 - 4611300

Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de

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

Tandarts buiten spreekuren
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de
Tandarts Post Twente. Telefoon: 053-7920040.

Verloskundigen

“ De puntjes op
de i zetten tijdens
het regelen van
een uitvaart.
Dat is mijn passie.”

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.

izette Jonkers-Roelofs
Uitvaartleider

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

VitaalCenter Smulders

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN
Spreekuur voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Adres: Noaberhuus, Schipholtstraat 45.
Spreekuren Wijkwijzer Glanerbrug:
Noaberhuus
9.00 - 12.00 uur
Power Centrum Oost
9.00 - 12.00 uur
Twentse Alliantie
9.00 - 12.00 uur
M-pact
9.00 - 10.30 uur
Wijkteam Oost-Buiten
9.00 - 10.30 uur
Taalpunt (1e woensdag)
9.00 - 10.30 uur
Wijkagent
10.30 - 11.30 uur
Domijn
10.30 - 12.00 uur
Budget Advies Team
10.30 - 12.00 uur
Buurtbemiddeling Enschede (1e woensdag). 10.30 - 12.00 uur
Opvoedingondersteuning (Alifa)

Voor vragen en rechtstreeks contact
Wijkverpleging/Thuiszorg

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

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

Samenwerkende Apotheken Enschede
Openingstijden:
Uitvaarthuis Glanerbrug Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89

www.vredehof.nl

Apotheek De Eekmaat
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00
uur tot 17.30 uur.

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 15 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 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.

Donderdag 1 april 19.00 uur ds. Kroeskop (Witte donderdag)
Vrijdag 2 april 19.00 uur ds. Kroeskop (Goede Vrijdag)
Zaterdag 3 april 21.00 uur ds. Kroeskop (Paaswake)
Zondag 4 april 10.00 uur ds. Kroeskop (Pasen)
Zondag 11 april 10.00 uur ds. Scheer
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&gt;
Glanerbrug. De kerk is iedere woensdag van 13.00-14.00 uur
open voor bezinning, rust en middaggebed.

Parochie Maria Vlucht

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.

OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Vrijdag 2 april 19.00 uur Goede vrijdag viering
mmv het herenkoor
Maandag 5 april 10.30 uur Eucharistieviering
(pastoor Daggenvoorde) mmv het herenkoor (Pasen)
Zondag 11 april 10.30 uur Eucharistieviering (pastor Kortstee)
mmv het herenkoor

Fysiotherapie

Voor alle vieringen geldt reservering verplicht via
secretariaatolv@ziggo.nl. Maximaal 30 personen per viering.

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.

Protestantse Gemeente Glanerbrug

Fysio Team

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

Podotherapie Podofit
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6.

Elektrisch schuifhek moet
overlast gevende jongeren aan
Ekersdijk weren
GLANERBRUG - De toegang naar de parkeerplaats aan de
Ekersdijk zal binnenkort worden afgesloten door een
bedienbaar elektrisch schuifhek. Bijzonder is dat het bediend
kan worden door middel van een app. Een noviteit. De
brandweer in Glanerbrug maakt gebruik van dezelfde
techniek. De gemeente hoopt daarmee de overlast van
jongeren op het parkeerterrein sterk te verminderen.
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razzia (2)
Het hek op de foto is inmiddels gesloopt en zal worden vervangen
(foto archief Grensstreek)
voor elektrisch schuifhek 
Omwonenden klaagden de afgelopen maanden regelmatig over
overlast door groepen jongeren. Er was sprake van geluidsoverlast en vernielingen en het afsteken van vuurwerk. Het is de
bedoeling dat het schuifhek in ieder geval 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. De kosten voor het hek
zijn zo’n € 8000.
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 zal naar verwachting de gebruiksvriendelijkheid
van de parkeerplaats weer toenemen.

Mijn vader zat dus in de school Bultsweg- Lonnekerweg op die
oktoberdag in 1944. Hij was nog maar net vertrokken, of daar
stond Jan Weijering, door iedereen Jan de Bakker genoemd,
aan de deur. Jan werkte in de bakkerij van mijn oom Antoon
Visschedijk aan de Kerkstraat. Jan woonde in de Beekhoek,
vlak naast het Olavklooster, dat nu een Syrisch -Orthodoxklooster is. Dat klooster was van de paters Maristen, die daar
een grootseminarie hadden.
Ter toelichting: als je bij de katholieken priester wilde worden,
ging je op 12-jarige leeftijd naar het kleinseminarie. Dat was
een gymnasiumopleiding. Daarna volgde de zesjarige studie
aan het grootseminarie.
Tijdens de oorlog hadden de Duitsers het Olavklooster bezet.
De priesterstudenten, begin 20, werden ondergebracht bij
gezinnen in Glanerbrug. Ook bij ons woonde een frater in, de
naam voor deze studenten.
Bom?
Jan de Bakker vroeg mijn moeder, of ze een vijftal studenten

Thuiskapper Erica terug als salon Eer

tijdens de razzia in ons huis wilde
verbergen. Tussen het plafond van
de woonkamer en de vloer van de slaapkamers zat een ruimte
van ongeveer 70 cm hoog. Halverwege de trap naar boven zat
een luik dat toegang gaf tot die ruimte. Mijn moeder stemde
toe daar de fraters te verbergen.
De tuinen van oom Antoon en van ons grensden aan elkaar.
Via de tuinen meldde zich even later een vijftal studenten.
Mijn zusje van 6 en ik waren in de woonkamer terwijl mijn
moeder op de trap het luik opende dat toegang gaf tot de
schuilplaats. Opeens een knal en voor ons viel een flink stuk
plafond naar beneden.
Mijn zusje begon te gillen, dacht er een bom was gevallen. We
zaten immers in de nachten vaak in de kelder. Een van de fraters had naast de balk getrapt… Mijn moeder rende de trap af
en maande mijn zus tot stilte, want tegenover ons zaten de
Duitsers in het politiebureau.
Liep goed af, ‘s avonds na de razzia, gingen ze veilig naar hun
verblijfplaats terug.

Henk van der Vegt

Vervolg van pagina 1

Start en planning van de
werkzaamheden Gronausestraat
De werkzaamheden starten dus op dinsdag 6 april. Om de overlast
te beperken en de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar te houden, werken we in verschillend fasen. De eerste tussen de Nieuw
Frieslandstraat en de Abel Tasmanstraat. Naar verwachting zal de
klus mits er geen onvoorziene omstandigheden komen, voor de
start van de bouwvak, dus voor maandag 26 juli, zijn afgerond.
Planning
6 – 16 april	Kruising Nieuw Frieslandstraat tot
Abel Tasmanstraat
19 – 23 april
Kruising Abel Tasmanstraat tot Veldstraat
26 – 30 april
Kruising Veldstraat tot Gronausestraat 1225
3 – 12 mei 	Gronausestraat 1225 tot 1251 (natuursteen deel)
17 – 28 mei
Gronausestraat 1251 tot kruising Kerkstraat
31 mei – 11 juni Kruising Kerkstraat tot Gronausestraat 1214
14 – 18 juni
Vanaf 1214 tot kruising Spoorbaanstraat
21 juni – 9 juli Spoorbaanstraat tot Duitse grens
12 – 16 juli
Chicane westzijde voor Nieuw Frieslandstraat
19 – 23 juli
Uitloop voor onvoorziene zaken
Bereikbaar
Voor de bereikbaarheid van de winkels zetten we verschillende
middelen in. De trottoirs blijven ongemoeid, dus voor voetgangers, fietsers met fiets aan de hand en scoormobiel goed toegankelijk. Bewoners en personeel worden verzocht uw auto’s voor
de start van de werkzaamheden in de zijstraten te parkeren.

GLANERBRUG - Thuiskapper Erica is terug als Salon Eer. Van 2005 tot 2012 kwam Erica van Kuilenburg als Thuiskapper
Erica bij de mensen thuis om de haren mooi te maken. Erica koos er in 2012 voor om er voor de kinderen te zijn. Nu haar
drie dochters groter zijn, komt er een droom voor haar uit: haar eigen salon aan huis.
Salon Eer is een kleinschalige salon waar de aandacht voor de
klant voorop staat. Ontspanning voor de klant en verzorging
van het haar zijn belangrijk. Ook zit je er aan een gezellige tafel
en als je dat prettig vindt zonder spiegel voor je.
Bij Salon Eer kun je kiezen uit een lijn van natuurlijke producten van Hairborist en een productlijn van KIS. Hairborist heeft
verzorging-, styling- en plantenkleurproducten die 100 % biologisch en gezond zijn voor het haar, de hoofdhuid en de
natuur. Omdat keuzevrijheid heel belangrijk is voor Erica, kun
je als klant ook kiezen voor behandelingen en kleuringen van
KIS, hierdoor is er een bredere keuze met haarkleuringen. Producten van KIS bevatten geen of zeer weinig ammoniak, vrij
van PPD en Resorcinol zijn duurzaam en zijn niet getest op
dieren. Bij een knippakket zit standaard wassen, een hoofd-

Vragen?
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Wim de Lang.
Iedere donderdagmiddag is hij op locatie. Hij is bereikbaar via
email w.delang@dusseldorp.nu of telefonisch: 06 - 22 75 27 95.

huidmassage en een aroma behandeling met verschillende
natuurlijke oliën afgestemd op de klant. Een knip pakket voor
dames kost € 32,50, voor heren € 26,50. Voor kinderen is wassen, een hoofdhuidmassage en een conditioner standaard en
betaal je € 21,50 voor tieners en € 15,00 voor kinderen jonger
dan 12 jaar.
Daarnaast zijn er wellness behandelingen mogelijk waarbij het
knippen van het haar gecombineerd wordt met bijvoorbeeld
een plantenkleuring en een Reikibehandeling.
Op 3 maart is Salon Eer opengegaan. Meer informatie kun je
vinden op www.salon-eer.nl. Op vertoon van dit artikel krijg
je eenmalig € 5 korting. Deze actie is geldig tot 1 juni 2021
(niet geldig in combinatie met andere acties)

Voor vragen en opmerkingen over de Gronausestraat kunt
u terecht bij omgevingsmanager Wim de Lang van Dussel(foto Dusseldorp)
dorp 
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Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

Administratiekantoor
D.J.J. Blom / C.G. van Veen
Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

Woensdags gesloten
Ook voor uw
administraties

GEVESTIGD
SEDERT 1959

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

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

Div. soorten bestrating 20x30 6 cm dik vanaf

€ 12,50/m²

Div. soorten behang vanaf

€

4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)
Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 7.30 uur - 17.30 uur
zaterdag
8.30 uur - 12.00 uur

Gerridzen Bouwmaterialen BV
Euregioweg 257
www.gerridzennl
tel.nr.: 053 - 4 35 60 54

Meldingen van overlast is ook in
Oost gestegen
ENSCHEDE/GLANERBRUG - In het afgelopen jaar is het
aantal meldingen van jeugdoverlast, burenruzies en drugsdrankoverlast, geluidshinder en verwarde personen in
Enschede-Oost allemaal gestegen. Dat blijkt uit onderzoeks
materiaal verzameld door de politie. Vorige week dinsdag
gaven Brechtje Munsterhuis en Suzanne Coehorst van het
Team Veiligheid van de gemeente en Richard Maters en Robin
van der Heide van de politie Twente in de stadsdeelcommissie
Oost uitleg over de gegevens.
Over heel 2020 is het aantal meldingen van overlast in Enschede
gestegen. Daarop vormt Oost dus geen uitzondering. Volgens
Brechtje Munsterhuis en Robin van der Heide is de stijging wel
te verklaren. „Corona blijft een belangrijke factor”, zeggen Munsterhuis en Van der Heide. „De jeugd is meer thuis, volwassenen
zijn meer thuis en zien dus meer en ervaren ook meer overlast
en melden dat.”
Jeugdoverlast
In Oost is met name de jeugdoverlast toegenomen. Volgens de
cijfers zelfs verdrievoudigd. Volgens Richard Maters drukt de
score niet alleen uit dat de jeugdoverlast is toegenomen, maar
ook dat de jeugdoverlast het afgelopen jaar de nodige aandacht
heeft gehad. Niet alleen van politie, maar ook van jongerenwerk
en gemeente. “We hebben er bovenop gezeten”, aldus Richard
Maters.
Woonoverlast en geweldsdelicten
Ondanks de integrale aanpak van de betrokken partijen is het
aantal meldingen van woonoverlast gestegen. Volgens Richard
Maters speelt de buurtbemiddeling een belangrijke rol bij het
beteugelen van woonoverlast. “Wij zijn er in ieder geval zeer
positief over”.

Woonoverlast
Het aantal geweldsdelicten vertoont in Oost een dalende lijn.
Velve-Lindenhof, Varvik-Diekman en Schipholt-Glanermaten
zijn de wijken in Oost die in de top 3 staan.
Vermogensdelicten
Suzanne Coehorst meldt de stadsdeelcommissie Oost dat de
meldingen van vermogensdelicten iets is gestegen. Met name
fietsen- en winkeldiefstal. Ze merkt op dat de fietsen vooral bij
scholen en winkelcentra worden gestolen. Ook opvallend was in
2020 het aantal auto-inbraken in de Eekmaat.
Hennepkwekerijen
Twente is nog altijd een van de topregio’s waar het de hennepteelt betreft. Jaarlijks gaat er een half miljard euro om in de hennepbranche in Twente. In Enschede worden jaarlijks ongeveer
honderd kwekerijen getraceerd en geruimd. En ook in Oost is
het aantal opgerolde hennepkwekerijen verdubbeld. In de Glanerbrugse wijken Eekmaat, Eilermarke en Bentveld zijn vorig
jaar kwekerijen opgerold.

www.salon-eer.nl
Een moment van ontspanning en mooi gezond haar

Heralaan 21 7534 HA Enschede 06 149 400 99

Risico’s hennepkwekerijen

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

Brede aanpak
Coehorst: „Hennepkwekerijen leveren altijd gevaar op voor de
omwonenden. Die dwingen ons om samen met de politie en de
woningcorporaties in gesprek te gaan om preventieve maatregelen te nemen. De bewustwording in de wijk, maar door de hele
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Jolanda Borggreve van Buurtbemiddeling Enschede
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Graag tot ziens in onze zaak.
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Besteding wijkbudgetten verantwoordt in stadsdeelcommissie Oost
In Stadsdeel Oost zijn acht wijken die een toekenning krijgen vanuit wijkbudgetten. De verantwoording van de wijkbudgetten stond vorige op de agenda van
de stadsdeelcommissie. Vooral zijn alle verantwoordingen door de medewerker van stadsdeelmanagement gecontroleerd met de commissie wijkbudgetten en
getoetst aan de overzichten van het Financieel Dienstencentrum (FDC). Hieronder de verantwoording van Dolphia, Eschmarke-Zuid en Glanerbrug.

Dolphia
Controle uitgevoerd door Jeffrey Brinkman.
Toegekend budget 2020: € 8.900.
Toegekende initiatieven: € 4.930.
Toegevoegd aan exploitatietekort buurthuis € 3.970.
Over/tekort € 0,Financiën
Dolphia kent geen erkend wijkorgaan. Het wijkbudget is volledig
overgemaakt aan de Stichting Bewonerscommissie Dolphia, die
ook het bestuur vormt van het buurthuis en zodanig verantwoordelijk is voor de exploitatie. Met het bestuur is begin 2020
de afspraak gemaakt dat tenminste vijftig procent besteed moet
worden in de wijk en voor de wijkbewoners. Het restant is nodig
geweest om de doorlopende kosten te kunnen dekken, terwijl
door corona het buurthuis is gesloten en er geen inkomsten zijn.
Het exploitatietekort. Voor 2021 is afgesproken dat wijkbudget
volledig ten goede komt aan de wijk en beter gecommuniceerd
wordt in de wijk als er een besteding is gedaan. Ook worden
wijkbewoners meer gemotiveerd om zelf een aanvraag te doen.
Bestedingen
Met de penningmeester is gekeken naar de bestedingen van het
afgelopen jaar. Een deel van de bestedingen is gedaan tbv voorzieningen van de wijk en het buurthuis. Een kleine lichtinstallatie voor kinderdisco, partytent, stuifzuiger, printer etc. Verder
zijn bestuurskosten akkoord bevonden om uit wijkbudget te
bekostigen. In tegenstelling tot ‘erkende’ wijkorganen ontvangt
Dolphia geen subsidie uit de Regeling wijkorganen. Ruim een
derde van wijkbudget is besteed aan activiteiten zoals jeugdviva,
meidengroep, knutselmateriaal, Pasen, Sinterklaas en een
kerstattentie.

Eschmarke-Zuid
Controle uitgevoerd door Job Kantelberg.
Toegekend budget 2020: € 13.500,-.
Toegekende initiatieven: € 13.500,-. Over € 0.
Financiën
Eschmarke-Zuid heeft een erkend wijkorgaan en een eigen wijkbudgetcommissie. Veel initiatieven worden opgepakt met Stadsdeelbeheer Oost van de gemeente Enschede. In deze samenwerking heeft Stadsdeelbeheer een belangrijke rol bij de uitvoering
(selecteren van aannemers bijvoorbeeld) van projecten in de
openbare ruimte. De grote uitgaven worden dan ook rechtstreeks verrekend met Stadsdeelbeheer. De commissie voert een
heldere en correcte boekhouding.
Bestedingen
Ook in 2020 is het grootste deel van het budget via stadsdeelbeheer geïnvesteerd voor de herinrichting van het Ecopark, dat de
verbinding vormt tussen Enschede en Glanerbrug. Hiermee is
bijvoorbeeld de grote schommel gerealiseerd, alsmede een blo-

Eschmarke-Zuid heeft veel geïnvesteerd in het Ecopark 
tevoetenpad. Naast het Ecopark is geïnvesteerd in een theetuin,
een bloemenlint, buurtpreventie en een aantal activiteiten.

Glanerbrug

(foto Jenne Smit)

hart onder de riem te steken tijdens de eerste lockdown, door
gebakjes te bezorgen. Er is daarnaast bijvoorbeeld geïnvesteerd
in een digitale ontmoetingsplek voor Glanerbrug, voorzieningen voor ouderen en een AED.

Controle uitgevoerd door Job Kantelberg.
Toegekend budget 2020: € 60.800.
Toegekende initiatieven: € 40.232.
Overheveling tbv spaarverzoeken € 20.000.
Over € 568,-Financiën
De wijkbudgetcommissie Glanerbrug is een onderdeel van de
activiteiten van de Dorpsraad Glanerbrug. Door goede onderlinge afstemming kunnen aanvragen en initiatieven die het
grensdorp veiliger en mooier maken worden toegekend. In 2020
zijn 35 aanvragen binnengekomen. De wijkbudgetcommissie
heeft hiervan in 26 gevallen budget toegekend met een totale
waarde van iets meer dan € 40.000. Ook zijn er voor drie initiatieven spaarverzoeken ingediend.
Bestedingen
Met het wijkbudget zijn er dit jaar ondanks alle coronamaatregelen toch mooie initiatieven van de grond gekomen in Glanerbrug. Een flink bedrag betreft investeringen in speelvoorzieningen, onder meer aan de Apollolaan, Atlasvlinder en Operastraat.
Noemenswaardig was ook het initiatief om de verzorgenden en
bewoners van de vestigingen van Liberein in Glanerbrug een

Aan de Apollolaan zijn nieuw speeltoestellen geplaatst dankzij
(foto Jenne Smit)
wijkbudgetten Glanerbrug 

Initiatiefkracht: Budget innovatief wijkoverstijgend idee
Heb je een vernieuwend idee of een idee dat je wijk- of
dorpsgrenzen overstijgt en dat voor veel mensen in het
stadsdeel iets oplevert? Hiervoor is geld beschikbaar!
De gemeenteraad van Enschede heeft in 2011 bij het invoeren
van de wijkbudgetten besloten dat er ook een deel (20%) van
het beschikbare geld bedoeld is voor innovatieve wijk- of dorpsoverstijgende ideeën.
Naast de geldende spelregels en kaders zoals genoemd voor de
wijkbudgetten wordt vooral ook rekening houden met de volgende criteria:

- het initiatief beperkt zich niet tot één wijk
- het idee is innovatief/vernieuwend
- het idee versterkt de eigen kracht en
- het idee heeft voldoende draagvlak
Een idee dat in aanmerking komt voor initiatiefkracht wordt
behandeld door de commissie initiatiefkracht en daarna goedof afgekeurd. Deze commissie bestaat uit bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verschillende organisaties in
het stadsdeel.

Ideeën indienen
Je idee kun je rechtstreeks indienen via deze website onder
‘ideeën’. Doe dit wel onder vermelding van initiatiefkracht,
zodat duidelijk is dat je idee daar betrekking op heeft. Ook kun
je het initiatief indienen bij het stadsdeelmanagement in jouw
stadsdeel. Dus heb je een plan dat voor veel mensen (wijk- of
dorpsoverstijgend) iets oplevert, draagvlak heeft en vernieuwend is, dien je idee dan zo snel mogelijk in.
Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij wijkregisseur
Job Kantelberg van stadsdeel Oost.
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Bestrijding eikenprocessierups in Enschede Oost
ENSCHEDE/GLANERBRUG - De eikenprocessierupsen komen half april weer uit hun eitjes. De gemeente start dan -waar dat
mag en kan- met de vroegtijdige bestrijding. Op enschede.nl/eikenprocessierups staat een bestrijdingskaart. Daarop is op
straatniveau te zien welke eiken worden behandeld en met welk biologische bestrijdingsmiddel dat gebeurt.

sierupsen in de boom. Overlastgevende nesten kunnen worden
weggezogen. Dat zijn nesten die heel groot zijn (formaat voetbal
en groter), op de stam zitten of over een (fiets)pad hangen.

Bestrijding omgeving Glanerbrug: verandering aan de
Gronausestraat
De meeste eiken in Glanerbrug worden vanaf eind april 2 keer
behandeld met bacteriën. Dat vermindert ongeveer 60 tot 80%
van de rupsen in de eiken. Aan de Gronausestraat is een nieuwe
vlindercirkel ontstaan. Beschermde vlinders vliegen een route
tussen Losser en het Aamsveen. Die route voert over een deel
van de Gronausestraat, van de Beringstraat tot de kruising
Esmarkelaan. De eiken in dit gebied worden dit jaar behandeld
met aaltjes in plaats van met bacteriën. Aaltjes kunnen namelijk
eerder in de bomen gespoten worden. Zo vroeg in het seizoen
zitten er nog weinig andere rupsensoorten in de eiken.

De gemeente houdt Enschede doorlopend op de hoogte
Op enschede.nl/eikenprocessierups staat meer informatie en de
bestrijdingskaart. Ook via Huis aan Huis en sociale media worden inwoners op de hoogte gehouden van de bestrijding. Net als
vorig jaar.

(beschermde) vlinders. Over heel Stokhorst liggen daarom vlindercirkels. Experts hebben alle eiken binnen de vlindercirkels
bekeken op het voorkomen van waardplanten. Dat zijn planten
en kruiden die door vlinders gebruikt worden om eitjes in te leggen. Daar waar geen waardplanten staan worden de eiken alsnog vroeg in het seizoen behandeld met bacteriën. Aan sommige straten, bijvoorbeeld de Vaarwerkhorst, is geen vroegtijdige
bestrijding mogelijk. Bewoners zijn hierover door de gemeente
per brief persoonlijk geïnformeerd.

De overlast 100% wegnemen kan niet, verminderen wel
Geen enkel biologisch bestrijdingsmiddel doodt alle eikenproVoor de Feestdagen Leren riemen, Nieuwe collec- cessierupsen. Aaltjes verminderen het aantal rupsen in de boom
tie tassen,
Portemonnees,
Bestrijding
omgeving
Stokhorst Kaarthouders (anti schim)met maximaal 60%. Dat is afhankelijk van de weersomstandigStokhorst
een hele groene
komen veel oude
houtwalheden
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van de bomen. Hetzelfde geldt voor bacteZuivereis wollen
pantoﬀwijk.
els Er
, HENDRIK
bretels
, Storm
paraplu
(tot 100
len
en
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Dat
is
ideaal
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voor
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riën.
Die
verminderen
ongeveer 60 tot 80% van de eikenproceskm p/u) Sleuteletuis
Boodschappen trolly’s , Sleutelkasten, Geldkisten

en nog veel meer !

Is uw autosleutel behuizing kapot!
Wij kunnen ook alleen de behuizing vervangen.
Of nieuwe contacten op de printplaat solderen.
Gronausestraat 1263 7534AJ Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com
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Gunstige
prijs !!

Woonhuis, helft van dubbel, met 3 slaapkamers.
Er moet nog wat afgewerkt c.q. gemoderniseerd
worden. Ideale starterswoning, alles naar eigen
smaak te realiseren.
Gunstige ligging in het centrum van Glanerbrug,
nabij de winkelboulevard.
Tuin op het zuidoosten, deels bestraat, deels
braakliggend, wel met terras.
De kavel is 207 m² groot, bouwjaar 1935,
woonoppervlak is ca. 92 m² en
de bruto inhoud is ca. 336 m³.
Gronausestraat 1104a Glanerbrug, tel:053-461 78 58

ANBO-nieuw
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Activiteiten Alifa jongerenwerk weer opgestart
Ben jij de beste FIFA speler van
je school? Laat je skills zien!
Dit jaar een andere opzet dan anders van het school
voetbaltoernooi. Sportaal gaat een eerste editie online
organiseren in samenwerking met E-sports Team Twente!
Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen in een team van vier
meedoen en hun school verdedigen op woensdag 31 maart en
7 april op het FIFA Scholenkampioenschap 2021!
“Een online scholentoernooi is voor Sportaal iets nieuws dat we
nog nooit gedaan hebben. Daarom zijn we blij met de samenwerking met E-sports Team Twente die al vaker online toernooien hebben georganiseerd”, aldus Marieke Rolink, coördinator van de schooltoernooien van Sportaal. “Kinderen geven zich
als team op en spelen dan online namens hun school het toernooi tegen de andere scholen!”
Op woensdag 31 maart konden de kinderen uit groep 7 spelen
en op woensdag 7 april mogen de kinderen uit groep 8 meedoen.
Vanaf 14.00 uur start de poulefase en na het avondeten worden
de finalerondes gespeeld. Er komt een individuele winnaar en
een scholenwinnaar!
Doe ook mee en laat je skills zien!
Meer informatie en aanmelden via www.homeofesports.nl/
events/online-fifa-21-scholentoernooien-sportaal-enschede. Voor
vragen kun je contact opnemen met Marieke Rolink, m.rolink@
sportaal.nl
Het FIFA Scholenkampioenschap is een alternatief voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi dat in Enschede bij meerdere voetbalverenigingen werd georganiseerd.

Oplossing 10 voor 10, Quiz van
Ruud in Grensstreek 5
In Grensstreek 5 had Ruud Gravendijk weer 10 vragen
voor de quiz ‘10 voor 10, Quiz van Ruud’. Uit de ingezonden
oplossingen kwamen deze keer de volgende winnaars
tevoorschijn: Annette Roordink, Rondostraat 76 Glaner
brug, Wolter Oord, Wermersveldweg 36 Glanerbrug en
Michel ten Brinke, Madame Curieplein 26 in Enschede.
Zij ontvingen een cadeaubon van €10 van winkeliers
vereniging GO. Van harte gefeliciteerd!
Nog een keer de vragen en de oplossing:
1) Wat is de hoofdstad van Slovenie? Ljubljana
2) Hoe heet de Spaanse ober in de komische serie “Falty
Towers? Manuel
3) In welk jaar werd in de Verenigde Staten de wereldberoemde “Barbiepop” geïntroduceerd? 9 maart 1959
4) Na het traditionele Nieuwjaarsconcert uit Wenen volgt
steevast het skispringen. In welke plaats/stad gebeurt
dat? Garmisch-Partenkirchen
5) 
Welke Glanerbrugse oud-dorpsgenoot presenteert de
quiz ‘Per Seconde Wijzer’? Erik Dijkstra
6) Hoe noem je de term bij het golf als je twee (2) slagen
onder par/even een hole speelt? Eagle
7) Hoe heet de bekende zanger uit het Limburgse America.
Ook bekend van Rowan Heze? Jack Poels
8) 
Welke polsstokhoogspringer verbeterde onlangs het
Nederlands record met een sprong van 5,96 meter?
Menno Vloon
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. Ivan Lendl
en Jimmy Connors
10) Welke Duitse topvoetballer kwam in 1960 bij Sportclub
Enschede spelen? Helmut Rahn

GLANERBRUG – Alifa jongerenwerk heeft weer een aantal activiteiten opgepakt in EnschedeOost. Na veel overleg met onder andere de gemeente heeft het jongerenwerk aangegeven dat
het welzijn van de jeugd lijdt onder de coronamaatregelen en dat wij alle jeugd als kwetsbaar
beschouwen. Dit geeft ons de mogelijkheid om ons jongerenwerk weer beter uit te kunnen
voeren, onze signalerende rol beter te vervullen en de jeugd te ondersteunen in deze tijd.

Activiteiten:
Maandag van 15.30-17.00 uur: Sport en Spel activiteit samen
met buurthuis Dolphia en Sportaal op Dolphia.
Dinsdag:
- Van 14.00-16.00 uur: Voetballen op het Cruyff court Glanerbrug (met Sportaal) en de Bunker (voormalige de Hut) open
voor jongeren tot 14 jaar.
- Jongereninloop Speeltuin Lindenhof in Velve van 19.00-21.00
voor jongeren van 10-18 jaar.

Donderdag
van 19.00 – 21.30 uur:
Jongereninloop De Bunker
voor jongeren van 12-18 jaar.
We zijn nog in overleg om meer activiteiten op te pakken, zoals
wekelijks activiteiten maar ook sport en spel dagen, buurt-BBQ’s
en toernooien in vakanties. Door de maatregelen zijn we nog wel
beperkt in het uitvoeren van binnensport activiteiten zoals zaalvoetbal.


Onder de goede
inzendingen
van de sudocu
en het doolhof
worden 3 prijsjes van 10 ijsjes
verloot.
Samen met je
broertjes/zusjes
of vriendjes/
vriendinnetjes
kun je een ijsje
komen eten bij
Bakkerij Oonk.
Aangeboden door:

  

Oplossingen inleveren voor 9 april:
Kerkstraat 107 of via mail
s�ch�ng.grensstreek@ziggo.nl
Naam:
Adres:
Tel.nr:
Email:

SV Glanerbrug wil zich
maatschappelijk profileren

schappelijke activiteiten en projecten opzetten in Glanerbrug.
Dit voor de mensen van jong tot oud die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken met FC Twente als bindmiddel.

Op 13 maart voor de wedstrijd tegen AZ heeft onze SV een aantal
pakketten geschonken aan de stichting Avelijn Dat werd zeer
gewaardeerd door de bewoners en medewerkers.

De SV Glanerbrug wil zich ook graag maatschappelijk profileren
binnen Glanerbrug. Sinds kort hebben we binnen onze SV een
maatschappelijke groep opgericht. Met Timo Peters als aanspreekpunt willen we vanuit de supportersvereniging maat-

Ook willen we graag Timo toevoegen als lid van het bestuur van
onze SV, door de bijzondere omstandigheden is dit niet direct
mogelijk via een stemming in de ALV maar dat zullen we in een
later stadium aandragen wanneer het weer mogelijk is.

Glanerbrug voor Glanerbrug echt noaberschap.
Mocht er tussen onze leden interesse zijn om hieraan bij te dragen of als je een mooi idee te binnen schiet kun je een mail sturen naar: vragen@sv-glanerbrug.nl
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

TIJDENS DE LOCKDOWN ZIJN
AL ONZE WINKELS
OP DE NORMALE TIJDEN GEOPEND
Rexona

Head & Shoulders
Alle beschikbare varianten
shampoo 200ml

Men sport cool 200ml

Lady discreet mini 20st

200ml

200ml

20st

-40%

-34%

-50%

€ 1,50

€ 1,50

elders € 2,48

Van der bilt
30ml edt

elders € 3,99

Nikos

James bond

30ml

€ 1,99

elders € 2,28

Sculpture homme 100ml edt

007 woman || gvp 30/50ml edp/bl

30/50ml

100ml

-81%

-83%

-83%

€ 2,99

€ 5,99

€ 11,99

elders € 15,40

elders € 36,00

Venco

Sun

Classic vaatwastabletten 105st

105st

Droptoppers zacht & zoet 287gr
Per stuk € 0,39

287gr

Hond complete chicken 1kg of supadog
active adult chicken & beef 800gr
Per stuk € 0,59

-92%

3 voor

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

€ 1,00
elders € 4,17

Fristi

Rood fruit 200ml
Per stuk € 0,19

1kg/800gr

200ml

-94%

-83%

24 voor*

€ 2,99

€ 1,00

elders € 12,87

Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo

3 voor

2 voor

€ 1,00
Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo

-76%

elders € 5,67

Burgess

50gr

180gr

€ 1,00

elders € 9,95

Hondenvoer chicken of duck 50gr
Per stuk € 0,39

Lonka

Soft fudge chocolate brownie 180gr
Per stuk € 0,39

3 voor

€ 5,99
Iams

elders € 71,25

-82%

-40%

@medikamentediegrenze

Tena

elders € 15,90

Geleen
Glanerbrug
Goor
Haaksbergen

Hardenberg
Hengelo (2x)
Hoogeveen
Klazienaveen

Losser
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum

*Exclusief statiegeld

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg
Tubbergen

Ulft
Winschoten
Winterswijk (3x)
Venlo

elders € 17,92

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
22 maart t/m 5 april 2021.

