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GLANERBRUG - Jonge kinderen die onder groepsdruk steeds verder gaan en zo in een wereld van criminaliteit belanden. 
Volgens jeugdcoördinator Henriëtte Oosterhuis, wijkregisseur Job Kantelberg van stadsdeel Oost en wijkagent Dennis 
Baaijens van de Politie Enschede is dat de afgelopen jaren ook in Glanerbrug een aantal keren voorgekomen. “En kom daar 
dan maar weer eens uit. Het is immers belangrijk dat kinderen veilig kunnen opgroeien en weerbaar zijn”, menen de drie. 
Project Harnas geeft de komende maanden de leerlingen in de groepen 7 en 8 van de vijf Glanerbrugse basisscholen 
handvaten met deze groepsdruk om te gaan.

Kantelberg: “De gemeente biedt in samenwerking met diverse 
instanties extra trainingen en voorlichtingen aan op de basis-
scholen in Glanerbrug onder de noemer project Harnas. Doel 
van deze pilot is om de leerlingen in de groepen 7 en 8 te leren 
voor zichzelf op te komen, nee te leren zeggen in moeilijke situ-
aties en om te gaan met groepsdruk. Aan project Harnas wer-
ken behalve de gemeente Enschede en de politie Enschede ook 
bureau Halt, Alifa Jongerenwerk, Tactus, het Meldpunt Lover-
boyproblematiek, de GGD en het kenniscentrum Weerbaar-
heid mee”. 

Preventie
“We zijn in Glanerbrug al langere tijd bezig de drugsoverlast in 
Glanerbrug onder controle te krijgen. In het speciaal samenge-
stelde kernteam hebben aanvullende maatregelen in de apv en 
een persoonsgerichte aanpak het nodige effect gehad”, zegt 

wijkagent Dennis Baaijens. “Maar op het gebied van preventie 
hadden we nog niets. Terwijl we signalen kregen dat dealers de 
jongeren voor een paar euro’s gebruikten voor hand- en span-
diensten. Die alarmerende berichten kwamen in het kernteam 
terecht en werden in het wekelijkse overleg met de welzijnsin-
stellingen besproken. Resultaat is dus het project Harnas”. 

Oosterhuis, Kantelberg en Baaijens benadrukken dat project 
Harnas niet alleen handvaten biedt aan de leerlingen, maar ook 
aan de ouders en leerkrachten. “Zowel in groep 7 als 8 begint 
het project met een informatieavond voor ouders en leerkrach-
ten. Het programma in groep 7 bestaat uit twee trainingen 
weerbaarheid en voorlichting over sexting en grooming. In 
groep 8 wordt voorlichting gegeven in het omgaan met groeps-
druk. Ook krijgen de leerlingen informatie over drugs. “Tot nu 
toe hebben de verschillende instanties de voorlichting apart 

aangeboden. De krachtige boodschap van dit project is dat we 
het samen doen”. 
Meer info? Stuur een mailtje naar Job Kantelberg (j.kantelberg@
enschede.nl) 

Project Harnas leert kinderen om te gaan met 
groepsdruk. En vooral om nee durven te zeggen.

In het project Harnas leren de leerlingen van groep 7 en 8 beter 
voor zichzelf op te komen. Een vuist te durven maken  
 (foto project Harnas)

COLUMN 

BEVRIJDING
Deze maand is het 76 jaar geleden dat in Glanerbrug Britse 
troepen de Duitse bezetters verdreven. Op Paaszaterdag 31 
maart 1945 zag je de hele dag al groepjes Duitse soldaten over 
de Rijksweg richting Gronau lopen. Toen ik die avond naar bed 
ging, zei mijn vader dat de Engelsen al in de Achterhoek waren 
en dat ze al heel snel hier zouden zijn. In onze woonkamer was 
onder de trap een deur die toegang gaf tot een bergruimte waar 
een grote doos stond met gebruikte kleding. Onderin die doos 
was de radio verstopt, waarmee mijn vader naar radio Oranje 
luisterde. Op de pendule in de kamer stond een merkwaardig 
dingetje. In de oorlog waren er zinken munten. De koperen 
hadden de Duitsers naar Duitsland gebracht.

Zes en een kwart
De onderkant van dat dingetje was een cent. Daarboven was 
staande een vierkante stuiver gesoldeerd. En dwars daarboven 
op de helft van een halve cent. De Rijkscommissaris in Neder-
land was Seyss-Inquart, de hoogste nazi in ons land. Hij werd 
spottend ‘zes en een kwart’ genoemd, precies de waarde van 

dat dingetje. Daarmee gaf je te kennen 
dat je niets op had met de bezetter. Op 1 april, Eerste Paasdag, 
bleven de hele dag Duitse soldaten, soms met een kinderwa-
gen voor vervoer van hun spulletjes, ongeorganiseerd naar de 
Heimat terugkeren. 
Tot ons grote plezier!
Om iets over zes kwam er uit de Tolstraat een Engelse motor 
met zijspan de Rijksweg opgedraaid en reed richting grens. 
Even later gevolgd door pantserwagens en tanks. Binnen de 
kortste keren hingen er overal vlaggen en ontstond er een 
ongelooflijke jubelstemming. Er werd gejuicht en gezongen.
Bij ons op de oprit tussen het huis van Kortman en dat van ons 
werd een pantserwagen geparkeerd. De bemanning kwam bij 
ons aan tafel en deelde witbrood uit. Dat smaakte voor ons als 
het heerlijkste gebak!
Hiermee kwam een eind aan een dag die tot de mooiste en 
indrukwekkendste in mijn leven behoort.

Henk van der Vegt

Grensoverschrijdende acties krijgen vervolg op Nederlandse en Duitse Bevrijdingsdagen 

GRONAU/GLANERBRUG – Dit jaar luiden op woensdag 5 en 
zaterdag 8 mei de klokken van alle kerken in Gronau, Epe het 
graafschap Bentheim èn Glanerbrug gelijktijdig. Om de 
bevrijding van het naziregime in Duitsland en Nederland te 
vieren en als signaal van vrede en internationaal begrip. 
Bovendien zullen als teken van solidariteit bij het gemeente-
huizen behalve de stadsvlaggen ook de vlaggen van Nederland 
en Europa wapperen. 

Het initiatief van het ‘Förderkreis Alte Synagoge Epe’ (‘Vrienden 
van de oude synagoge Epe’) van vorig jaar krijgt dus een vervolg. 
Bovendien sluit Glanerbrug zich op initiatief van het Comité 4 
en 5 mei Glanerbrug aan bij deze actie. De herdenking op 4 mei 

van de slachtoffers en op 5 mei het bevrijdingsconcert op het 
Heldersplein op zijn in verband met corona afgelast. Maar in het 
grensdorp zullen op 5 en 8 mei net als bij de Duitse buren de 
klokken van de protestantse en rooms-katholieke kerk vanaf  
’s morgens 8.00 uur ook een kwartier lang luiden. 

Goede contacten met Nederland
Volgens Heinz Krabbe en Rudi Nacke onderhoudt het ‘Förder-
kreis Alte Synagoge Epe’ sinds de oprichting zeer goede contac-
ten met Nederland. Zo bezoeken ze de jaarlijks de viering van 
Bevrijdingsdag in Glanerbrug en is er regelmatig contact met de 
synagoge in Enschede. “In Nederland trok ons initiatief al snel 
de aandacht”, aldus Krabbe en Nacke. “De burgemeesters van 

Enschede en Losser juichten de solidariteit van Duitse kant 
nadrukkelijk toe. We zijn uiteraard heel blij met deze grensover-
schrijdende aandacht”. 
“Het ‘Förderkreis Alte Synagoge Epe’ wil bereiken  dat ook dit 
jaar op 5 mei de Nederlandse Bevrijdingsdag en op 8 mei de 
Duitse Bevrijdingsdag met het luiden van de klokken herinne-
ren aan de bevrijding in mei 1945,” vervolgen Krabbe en Nacke. 
“Tegelijkertijd zal de stad Gronau bij het stadhuis, bij de depen-
dance en de oude synagoge aan de Wilhelmstraße in Epe de vlag 
van Nederland, Gronau en Europa worden gehesen. Hetzelfde 
gebeurt in het graafschap Bentheim”. Verwacht wordt dat ook de 
andere gemeenten in de Kreis Borken en andere gemeenten in 
het Emsland zich bij de actie zullen aansluiten. 
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De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 13 mei 
2021. U kunt de copy tot en met de vrijdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

Alle verenigingsnieuws, mededelingen en 
aankondigingen:
J. Smit, Nieuw Frieslandstraat 37, 7532 ZB Glanerbrug
E-mail: jenne.smit@gmail.com

Acquisitie en informatie over adverteren: 
W. Meester, Kerkstraat 107, 7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053 - 461 33 66
E-mail: stichting.grensstreek@ziggo.nl

Klachten over bezorging (alleen per mail): 
info@twentehuisaanhuis.nl. Wel graag postcode en huisnum-
mer vermelden. De Grensstreek verschijnt in een oplage 
van 20.000 exemplaren. 

Druk: Rodi Media.
Verspreiding: Twente Huis aan Huis in Glanerbrug, 
Enschede-Oost, Lonneker, Losser, Overdinkel en Glane. 
Dagen verspreiding: woensdag of donderdag. 
 
Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de 
in deze krant gemaakte druk- en typefouten en het niet 
bezorgen van de krant. 

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.
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Ons eigen service- en montageteam staat 

5 dagen in de week voor u klaar!

Jaargetijdenweg 6, 7532 SX Enschede
Mail.: info@voshaar-schuttingen.nl
www.voshaar-schuttingen.nl

Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

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

“Mensen weten
vaak niet wat er bij

een uitvaart
allemaal mogelijk is.

Wij regelen het
graag voor u.”

Herman Achterhuis
Uitvaartleider

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 

Geniet van 
het voorjaar...!

Activiteiten voor kinderen in de 
meivakantie!
Volgende week is het meivakantie in Enschede. Sportaal 
organiseert allerlei leuke en uitdagende sportactiviteiten op 
buitenlocaties voor de jeugd!

In ieder stadsdeel worden verschillende sportinstuiven en andere 
activiteiten georganiseerd. Wil jij lasergamen, BMX’en of mee-
doen aan Dodgeball? Kijk dan op www.sportaal.nl/mei-vakantie 
voor een overzicht van alle activiteiten. Voor elke activiteit moet je 
je aanmelden via www.eschedeactief.nl . De activiteiten worden 
georganiseerd volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Voor vragen of nadere informatie over de sportactiviteiten in de 
meivakantie kun je contact opnemen met Marieke Rolink: 
m.rolink@sportaal.nl of 06-20937718.

Timo de Graaff nieuwe voorzitter 
Sportlust
GLANERBRUG – Timo de Graaff volgt Martine Jansen op als 
voorzitter van SV Sportlust Glanerbrug. Hij werd gekozen op de 
digitale algemene ledenvergadering. 

Willie Meester en Roelf Otter die in november 2015 nog afscheid 
namen, keren terug in het dagelijks bestuur. Ze nemen samen de 
taak als secretaris op zich. Arjan van Vonno blijft penningmees-
ter. Erik Eggert, Eldert Jansen en Herman de Boer zijn herkozen 
als algemene leden. Nieuw is Patrick Ruyter. 

IJsje van Oonk voor winnaars sudoku

In Grensstreek nummer 6 stond een sudoku voor kids. Vijf win-
naars werden afgelopen vrijdagmiddag getrakteerd op een (h)
eerlijk ijsje van Oonk. Maar de prijs was niet alleen een lekker 
bolletje ijs naar keuze maar ook een vrolijk bakje met tien munt-
jes om broertje, zusje, vader, moeder of vrienden te trakteren. Op 
de foto van links naar rechts Sam, Robin, Senna, Jasmijn en 
Sofie. De winnaars worden geflankeerd door Elly van de Grens-
streek en Ramona van Oonk. De Grensstreek dankt Bakkerij 
Oonk voor het beschikbaar stellen van de prijsjes. 
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Medische diensten
Huisartsen
Huisartsenpraktijk  
Jacob Roggeveenstraat 51
Van der Bij - 053 - 4611434 
Van Brenk - 053 - 4617904 
Voss - 053 - 4611200 

Gezondheidscentrum Glanermaten,  
Jacob Roggeveenstraat 45
Geenen/Lesterhuis - 053 - 4612076 

Sanders - 053 - 4611300 

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

Samenwerkende Apotheken 
Enschede

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

Maatschappelijke diensten 
Spreekuur voor Wijkwijzer 

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

Kerken
Protestantse Gemeente 
Glanerbrug
Zondag 2 mei 10.00 uur ds. Kroeskop
Zondag 9 mei 10.00 uur  ds. Urbach

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

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans 
 Glanerbrug
Vrijdag 7 mei 10.00 uur Eucharistie-
viering  parochievicaris  Rekveld
Zondag  9 mei 10.30 uur Eucharistie-
viering  pastor Kortste

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

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

WIJ HEBBEN OOK ALLES VOOR HET REINIGEN 
EN ONDERHOUD VAN MEUBELS, 
LEER, HOUT, SUEDE EN NAPPA.

MAKELAARS Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Grensstreek

Mooienhof 8a 
7512 EB Enschede 
053-8200888 
enschede@prismamakelaars.nl

AANKOOP   |   VERKOOP   |   TAXATIES

VRAAG EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING VAN UW WONING AAN!

Wilt u adverteren in deze krant?
Bel 053 - 461 33 66

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G
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pagina �

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 GlanerbrugTelefoon: 053-4613366Fax: +31(0)847137768Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

Klachten over bezorging?Henk van SchijndelBeringstraat 25
7532CP EnschedeTelefoon: 053-4616305Email: maximedia@xs4all.nl

Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-

post EnschedeUitsluitend 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. 053-4618891
info@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. Pol
7 februari 10.00 uur Ds. Jacques Helder

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 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 dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - 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 1Voor 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.

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDHEIDHuisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-

post EnschedeUitsluitend 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.

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, 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 Munsterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - 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 

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)  

Nu al meer aanmeldingen voor 

carnavalsoptocht Grenskeerlkes
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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

Mikai van basisschool Schateiland 
kampioen eerste FIFA-toernooi

Op de foto (vlnr): Maddox, Marieke Rolink (Sportaal)  en win-
naar Maddox 

ENSCHEDE - Op woensdag 7 april vond de eerste editie van 
het FIFA Scholenkampioenschap plaats. Sportaal organi-
seerde dit online voetbaltoernooi samen met E-sports Team 
Twente. Een succesvolle eerste keer met als winnaar Mikai! 

Het eerste FIFA Scholenkampioenschap voor groep 7 en 8 van 

het basisonderwijs ging online van start met 34 kinderen. Achter 
de Play Station of Xbox zaten ze klaar om de voetbalwedstrijden 
tegen elkaar te spelen. Na de poulewedstrijden werden de fina-
les gespeeld. Na een spannende strijd zijn de volgende winnaars 
uit de strijd gekomen. Gefeliciteerd met jullie prijs. Allemaal 
bedankt voor het meespelen en op naar een volgende editie!

Eindstand:
1 - Mikai Delsink Basisschool Schateiland
2 - Bas Heerema Basisschool CBS De Kiem
3 - Bryan Al Agil Basisschool De Windroos
4 - Maddox Agterberg Basisschool Schateiland

Walter met pensioen: Nog één ritje
GLANERBRUG/HENGELO – Op de laatste dag van maart werd 
Walter Overink van Geerdink Markeringen flink verrast door 
nog één ritje op een markeringsmachine. Met dit gebaar is hij 
naar zijn thuisadres in Glanerbrug begeleid op zijn aller-
laatste werkdag voor het wegmarkeringsbedrijf uit Hengelo. 
Want Walter Overink gaat met pensioen.

Walter is ruim 40 jaar werkzaam geweest in de wegmarkeringen, 
waarvan het laatste decennia bij Geerdink Markeringen. 
Walter is een zeer gewaardeerde collega en een stabiele factor 
binnen het bedrijf. Zijn collega’s wensen hem met deze laatste 

rit heel veel geluk en plezier in de tijd die aanbreekt. Gefelici-
teerd!
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo

Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo

Doetinchem
Emmen (3x)
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)
Venlo

www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
19 april t/m 3 mei 2021. 

@medikamentediegrenze

Showergel coco-cream, olive-balm 
of vanilla blossom dream 250ml
Per stuk € 0,59

Homme edt 125ml

Tortilla el salted original 160gr
Per stuk € 0,39

Blends rabarber & aardbei of 
limoen & munt 500ml

Hot & spicy 70gr
Per stuk € 0,49

Allesreiniger green 750ml

Ibuprofen*
Tandpasta complete protect expert 50ml, 
3D white whitening therapy 75ml of 
delicate white 100ml
Per stuk € 0,59

Twix

MilkaHeinz

KamillBlend-a-med

Calvé pindakaas

Sanias 400mg rond 24st

Sinterklaas met kruidnootjes 
kruimel 350gr
Per stuk € 0,59

20gr
Per stuk € 0,19

Luflée kokos 100gr
Per stuk € 0,39

Mayonaise 220ml
Per stuk € 0,29

Joop!

Pringles

Karvan Cevitam Pringles

Ajax

-86%

-39%

-80%

elders   € 32,95

elders   € 3,49elders   € 7,18          

2 voor
€ 1,00

€ 19,99

€ 0,69

20gr

100gr

Old Spice
Aftershave swagger 100ml

-85%

elders   € 9,70       
€ 1,50

100ml

Esprit
Life edt woman 40ml 

-82%

elders   € 15,79       
€ 2,99

40ml

220ml 160gr

250ml

125ml

500ml 70gr

-37%

elders   € 1,59
€ 1,00

750ml

350gr

€ 0,49

24st

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

Werkzame stof:
400mg ibuprofen

Te gebruiken bij:
Pijnstillend, koortsverlagend, 
ontstekingsremmend

-85% -91%

-90%

-87% -85% -72%

-75%

elders   € 6,64 elders   € 11,02

elders   € 9,37

elders   € 7,96 elders   € 6,57 elders   € 3,57

elders   € 15,92

2 voor
€ 1,00

2 voor
€ 1,00

12 voor
€ 1,00

Light taste 330ml
Per stuk € 0,29

Coca Cola 

330ml

-82%

elders   € 27,36

24 voor
€ 4,99

4 voor
€ 1,00

3 voor
€ 1,00

3 voor
€ 1,00

12 voor
€ 3,99

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


