
DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

73
DÈ KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG JAARGANG 42 - NR. 9 - DONDERDAG 13 MEI 2021

5
Projectplan Glanerbeek
in 12 deelgebieden

Proat  van de stroat:  
"Bevrijding", column 
van Johnny Stübener

#hardgaan053 
brengt de fun terug

GLANERBRUG – Op vrijdag 4 mei 1956 trouwden Erna 
Schmidt (85) en Derk Overink (85) samen met nog twee 
echtparen in het gemeentehuis van Enschede. Hun eerste 
ontmoeting, een jaar eerder, hadden Erna uit Gronau en 
Derk uit Enschede te danken Erna’s Nederlandse vriendin 
Ria. In de lente van 1955 fietsen beide vriendinnen op een 
zondagmorgen naar Enschede om een drankje te doen bij 
Moeke Keizer, een café op de hoek van de Stadsgravenstraat 
en het Menistenstraatje. Daar zat ook soldaat Derk, op 
verlof, met zijn vrienden. “Derk zat met rug naar me toe, ik 
had geen idee hoe hij er uitzag. Totdat ik een foto die in het 
café van hem rondging onder ogen kreeg”, blikt Erna terug. 
“Wat een knappe kerel dacht ik direct. Daar moet je wel 
verliefd op worden”. Die gevoelens waren volgens Derk 
wederzijds: “Zo’n vrouw kun je toch niet laten lopen!” Een 
jaar later, op vrijdag 4 mei 1956, trouwden de twee.

Derk werd op 5 oktober 1935 geboren aan de Hengelosedwars-
straat, nu de Raiffeisenstraat. Op zijn 14de ging hij in de weverij 
bij Van Heek aan de Noorderhagen werken. Na zijn diensttijd 
werkte hij als wever bij Van Dam aan de Emmastraat en vanaf 
1972 bij Amolco Fabrics in Gronau waar hij het tot ploegbaas 
schopte. Erna werd op 4 juni 1935 geboren in Gronau. “Ik was 
negen dagen oud toen mijn vader door de bliksem werd getrof-
fen en overleed. Mijn moeder bleef alleen achter met vijf kinde-
ren waarvan ik de jongste was”. Het gezin had het daardoor niet 
breed met als gevolg dat Erna als hulp in de huishouding mee-
hielp de kost te verdienen.

Verkering
In hun verkeringstijd zat Derk nog in militaire dienst. Als 
Nederlandse soldaat mocht hij de grens niet over. Dus spraken 
ze steeds af bij de grensovergang in Glanerbrug om vervolgens 
samen naar Derks ouderlijk huis of een romantisch plekje 
elders te fietsen. Na hun trouwen hebben Erna en Derk zoals 

in die tijd door de woningnood gebruikelijk was eerst nog twee 
jaar bij zijn ouders ingewoond. Later verhuisden ze naar de 
Cronjéstraat en in 1974 naar de Cantatestraat als een van de 
eerste bewoners in de muziekbuurt in Glanerbrug. Ze kregen 
drie kinderen, drie zoons: Walter (1956), Derk (1959) en Sylvio 
(1960). 

Hoe ze het 65 jaar hebben volgehouden? “Door geven en 
nemen”, klinkt het in koor. “Als je dat niet doet kun je het huwe-
lijk wel vergeten”. Ze hadden hun huwelijksdag graag willen 
vieren met familie en vrienden, maar dat is door corona helaas 
niet mogelijk. “Alleen de kinderen en kleinkinderen zijn nog 
wel even op bezoek geweest”. 

Erna en Derk Overink 65 jaar getrouwd

‘Zo’n vrouw kun je toch niet laten lopen!’ 

De ijsbaan op de Voskamp is er klaar voor. Laat de vorst maar komen.  (foto Jenne Smit)

‘Volgend jaar weer samen met de 
Glanerbruggers herdenken’ 

GLANERBRUG – Ook dit jaar op 4 mei geen rondgang over 
Doodenzorg, geen stille tocht naar en herdenking bij het 
monument ‘Abrupt vaarwel’ op het Heldersplein. En ook het 
geplande grootse bevrijdingsfeest op 5 mei werd afgelast. De 
reden is bekend.

Toch is de herdenking op dinsdag 4 mei gelukkig niet helemaal 
in stilte voorbijgegaan. In de loop van de dag legden een aantal 

Glanerbruggers en Burgerbelangen Enschede al bloemen bij het 
monument. Namens de gemeente Enschede was wethouder 
Jurgen van Houdt ’s avonds met zijn gezin aanwezig op het Hel-
dersplein. Net als het Comité 4 en 5 mei. Met een korte ceremo-
nie werden de Glanerbrugse slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog en de vredesmissies daarna herdacht. Wethouder Jurgen 
van Houdt sprak aan het eind van de herdenking de hoop uit om 
volgend jaar weer samen met de Glanerbruggers te kunnen her-
denken.

Glanerbeek krijgt haar natuurlijke 
karakter terug
GLANERBRUG - Tussen de Rijksweg N35 en het klooster St. 
Ephrem de Syriër wordt de Glanerbeek aangepast met als 
doel de beek haar natuurlijke karakter terug te geven. 
Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt heeft in opdracht van het 
Waterschap Vechtstromen een voorlopig projectplan 
gemaakt. Daarin wordt de beek plaatselijk verlegd en de 
oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Hierdoor wordt 
de leefomgeving van planten en dieren verbeterd. 

Daarnaast wordt de beek zo ingericht dat er meer ruimte ont-

staat om bij extreme 
weersomstandighe-
den het water tijdelijk 
in het gebied zelf op te 
slaan. Ook wordt het 
voor vissen gemakke-
lijker de beek te passeren. En wordt rekening gehouden met de 
zichtbaarheid en beleving van de beek. Bijvoorbeeld door staps-
tenen in het water te plaatsen.
De Glanerbeek ligt in het stroomgebied van de Dinkel. In dit 
gebied werken wij nauw samen met onze Duitse partners: Stadt 
Gronau, Kreis Borken en Wasser und Bodemverband Amtsven.

Wilt u meer weten over dit project? Op www.vechtstromen.nl/
glanerbeek kunt u meer informatie over de werkzaamheden vin-
den. U heeft tot 21 mei 2021 de mogelijkheid om een reactie ach-
ter te laten op een kaart van het gebied. Daarnaast kunt u een 
afspraak inplannen met één van de medewerkers van het Water-
schap Vechtstromen. Tijdens de werkzaamheden kunt u met 
vragen terecht bij projectleider Stephan Jansen (0882203333). 
Op pagina 5 vindt u een korte samenvatting van de werkzaam-
heden die zijn gepland in het voorlopige projectplan. 

Lees verder op pagina 5

(foto Michel de Groot)
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GRENSSTREEK 
G L A N E R B R U G MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN 

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 27 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 huisnummer vermelden.

De Grensstreek verschijnt in een oplage van 20.000 exemplaren. 
Druk: Rodi Media.
Verspreiding: Twente Huis aan Huis in Glanerbrug, Enschede-Oost, 
Lonneker, Losser, Overdinkel en Glane. 
Dagen verspreiding: woensdag of donderdag. 
 
Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de in deze krant 
gemaakte druk- en typefouten en het niet bezorgen van de krant. 

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

Gezondheidscentrum Glanermaten
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
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 
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. Telefoonnum-
mer: 088–77 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar.
 
Maartje Kraamzorg 
Lutterstraat 4  7581 BV Losser. 
www.maartje.nl / 088-0005215. 
Altijd bereikbaar!
 

Samenwerkende Apotheken Enschede
Openingstijden:
 
Apotheek De Eekmaat
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 
uur tot 17.30 uur.

Apotheek Esmarke
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 
uur tot 17.30 uur. Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de 
Centrum Apotheek.
 
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, nacht- 
en 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. 

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. 
Telefoon: 053-4618738.
 
Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. 
Telefoon: 053-7000000.

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

Podotherapie Podofit 
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 

Medisch
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 
 
Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente 
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoor-
uren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Telefoon: 053-2030055 
 
VitaalCenter Smulders 
Fysiotherapie-Podologie-Steunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 06-20626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres:  Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

Spreekuur voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere woensdagoch-
tend tussen 9.00 en 12.00 uur. Adres: Noaberhuus, Schipholt-
straat 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

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 16 mei 10.00 uur  ds. De Bruin
Zondag 23 mei 10.00 uur  ds. Kroeskop (Pinksteren)

Beste gemeenteleden,
 
Na lang wikken en wegen, hebben wij besloten om de kerk op 
zondag weer te openen. Het is moeilijk om de juiste beslissing te 
nemen in deze situatie nu de besmettingen toch weer oplopen 
en de ziekenhuizen vol zijn. Maar aan de andere kant weten we 
ook dat veel gemeenteleden inmiddels zijn gevaccineerd. En zo 
heeft iedereen zelf de keuze om te gaan. De diensten zullen ook 
via kerkdienstgemist.nl>Glanerbrug worden uitgezonden.
Zoals u wellicht zult begrijpen, gaan we op dezelfde voet verder 
zoals we geëindigd  zijn. Alleen op deze manier kunnen we de 
deuren veilig openen. Helaas kunnen we nog steeds niet zingen 
en gelden de volgende Corona-maatregelen nog:
–   Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn (vol = vol);
–   De afstand tussen mensen uit verschillende huishoudens is 

1,5 meter, dat betekent 3 lege stoelen;
–   We beginnen met het vullen van de rijen vanaf de muurkant;
–   Inschrijven van tevoren hoeft niet. Bij binnenkomst wel graag 

uw naam en telefoonnummer noteren;
–   Ventileren doen we voor en na de dienst, niet tijdens de 

dienst;
–   We desinfecteren onze handen bij binnenkomst;
–   Jassen en tassen nemen we mee naar onze stoel;
–   We zingen niet;
–   We drinken geen koffie na de dienst.  
 
Bij deze willen we u dan ook informeren dat we vanaf nu stop-
pen met het middaggebed op woensdagmiddag. 
Wij vinden het heel fijn om u weer te mogen begroeten op zon-
dag, op welke manier dan ook: in de kerk of thuis; we voelen ons 
verbonden met elkaar.
 
Hartelijke groeten, namens de kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente te Glanerbrug, Henriette Kleen Scholten

Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

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

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

Uitvaartleider

izette Jonkers-Roelofs
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Bevrijding
Mijn collega columnist verhaalde in de vorige Grensstreek over 
de bevrijding van 76 jaar geleden, waarbij men na vijf jaar 
ellende eindelijk weer vrij was. Vooral de jongere generatie ver-
gelijkt de coronacrisis te pas en te onpas met de Tweede 
Wereldoorlog en lijkt het zelfs erger te hebben dan destijds. Ze 
hebben het zelf niet meegemaakt en vergelijken dan ook 
appels met peren, hoewel deze beide afstammen uit dezelfde 
plantenfamilie. Hoe zullen zij over 75 jaar terugkijken op deze 
crisis?

De crisis waarde enkele jaren over de wereld en in plaats van 
een zichtbare vijand die zich vanuit één land verspreidde over 
de wereld was er een onzichtbare vijand die wereldwijd slacht-
offers maakte. Koningin Wilhelmina vluchtte destijds naar 
Engeland, Juliana en haar twee kinderen naar Canada. Willem 
en zijn gevolg pakten hun biezen naar Griekenland. Geen 
bevolkingsgroep werd gespaard en de omstandigheden waren 
zwaar. Voedsel en WCpapier werden gehamsterd. Je kon geen 
winkel bezoeken en de cafés waren zelfs dicht! Gelukkig kon je 
nog wel online bestellen. De menselijke vrijheden zoals spor-
ten en vrienden bezoeken werden ingeperkt en er was een 
avondklok. Mensen gingen elkaar ontwijken en zwartmaken 
door iedereen met een andere mening te bespotten en weg te 

zetten als gevaarlijke individuen. Het kwam tot gewelddadige 
confrontaties met de onbetrouwbare overheid die keihard 
ingreep. Wie was goed en wie was fout in andermans ogen? 
Toen was er eindelijk de ‘dolle koningsdag’ waarop de bevol-
king massaal de straat op ging om hun vrijheid te vieren en hun 
oude leven terug te claimen. Echter hadden ze geen rekening 
gehouden met de vijand die nog steeds in het land was en zijn 
sporen achterliet, waardoor er nog meer onnodige slachtoffers 
te betreuren waren. Maar het volk was gewoonweg niet meer 
tegen te houden. Ondertussen stond de verantwoordelijke 
minister Hugo machteloos toe te kijken. Ik zou niet graag in 
zijn schoenen staan! 

Johnny Stübener

Mensen in nood? De P.C.I. Maria 
Vlucht kan daarbij helpen
LOSSER – Hulp bij eerste levensbehoeften, ondersteuning van 
projecten in ontwikkelingslanden, diaconale projecten en 
diverse stichtingen. De Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) 
Maria Vlucht in Losser heeft ten doel permanent en herkenbaar 
plaats te bieden voor het lenigen van nood. De P.C.I. wil hulpver-
lenen aan mensen, ongeacht geloof of ras, in zowel materiele als 
immateriële nood.

Hoe kunt u de P.C.I. helpen?
U kunt ons heel eenvoudig helpen door attent te zijn op wat er 
leeft in de eigen omgeving en ons daarover te informeren. Verder 
zijn er tal van organisaties (huisartsen, ouderenbonden, maat-
schappelijk werkers enz.) die ons kunnen informeren. U kunt 
contact met ons opnemen door een email te sturen naar pasto-
raal werkster Carla Berbee (c.berbee@rkzuidoosttwente.nl), 
maar u mag ook rechtstreeks een mail sturen naar de voorzitter 
jozefevering@hotmail.com of de penningmeester gerardkort-
man@hetnet.nl van de PCI.

Wanneer vergadert de Dorpsraad 
Glanerbrug openbaar?
GLANERBRUG - Dit jaar zijn er nog drie openbare vergaderin-
gen gepland van de Dorpsraad Glanerbrug. Die data zijn 20 mei, 
2 september en 18 november. De vergaderingen zullen om 19:30 
uur beginnen.
Zolang er coronamaatregelen van kracht zijn is fysiek vergade-
ren niet mogelijk. We zullen dan op onze website  www.dorps-
raad-glanerbrug.nl  een link naar een Zoom sessie plaatsen. 
Mocht fysiek vergaderen weer mogelijk zijn laten we u via onze 
website de locatie weten.

Wijkwijzer Glanerbrug gaat verhuizen
GLANERBRUG – De Wijkwijzer Glanerbrug gaat met ingang 
van 31 mei verhuizen naar de Schipholtstraat 48B. Dit pand 
van de Stichting Surplus biedt meer mogelijkheden dan de 
huidige locatie bij sporthal De Brug.  Oud-Glanerbruggers 
kennen het nieuwe onderkomen als de veegpost van vroeger. 
Op dit moment wordt er nog druk verbouwd om het gebouw 
op tijd klaar te krijgen voor de opening.

In de Wijkwijzer Glanerbrug werken veel organisaties samen die 
direct op de spreekuren op maandag (14.00 – 17.00 uur) of don-
derdag (9.00 – 12.00 uur) aanwezig zijn of waarmee ter plekke 
een afspraak kan worden gemaakt. Aangesloten partners zijn de 
Twentse Alliantie (Alifa, Eurus en Visier), wijkcoaches van de 
Wijkteams Enschede, woningcorporatie Domijn, de wijkagent, 
handhaving, M-Pact, Budget Advies Teams, Buurtbemiddeling 
en Power. Ook de gemeente Enschede en Dorpsraad Glanerbrug 
zijn nauw betrokken bij de Wijkwijzer. 
Bij de Wijkwijzer kunt u terecht voor elke vraag, idee of pro-
bleem. Moet u bijvoorbeeld huursubsidie aanvragen of komt u 
er niet uit met de toeslagen met de belasting? Heeft u een brief 
gekregen van de deurwaarder en weet u niet wat u moet doen? 
Of wilt u informatie over de voedsel- en kledingbank? Wij helpen 
u graag.

We ontvangen u ook graag bij de Wijkwijzer als u een goed idee 
heeft voor uw straat, buurt of dorp zoals bijvoorbeeld een leuke 
activiteit voor de kinderen of een buurtbarbecue in de zomer. 
Natuurlijk als de coronamaatregelen dit weer toestaan. Vanaf 31 
mei staan we met een team van professionals en goed opgeleide 
vrijwilligers voor u klaar op maandag van 14.00 tot 17.00 uur en 
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Ooievaar in Glanerbrug zoekt en vindt gezelschap!

GLANERBRUG - Vier jaar geleden werd eind februari voor het 
eerst een ooievaar gespot op Oikos. Elk jaar landde hij of zij in 
dezelfde dode hoge boom in het Schipholtbos. En bleef daar 
de hele zomer zitten. Maar een nest bouwen lukte niet. De 
takken die werden aangevlogen vielen telkens weer naar 
beneden. Susan Westbroek vertelt hoe het de ooievaar dit jaar 
wel is gelukt een nest te bouwen. Met de hulp van de buren. 

Zo te horen was de ooievaar nogal kieskeurig!
Inderdaad. Het ooievaarsnest dat een buurman op zijn vijftigste 
verjaardag van zijn vrienden had gekregen kon zijn of haar goed-
keuring waarschijnlijk niet wegdragen. De ooievaar ging af en 
toe wel op het nieuwe nest op een hoge telefoonpaal zitten. 
Maar nooit voor lang. De ooievaar zocht steeds die dode hoge 
boom op. 

Hoe hebben jullie het dan wel voor elkaar gekregen?
We hebben begin dit jaar contact opgenomen met de buurvrouw 
van wie de hoge boom is. Ze gaf toestemming het nest op de tele-
foonpaal naar de dode hoge boom te verhuizen. Van de ene naar 
de andere buur dus. Dat is eind februari gebeurd. Een behoor-
lijke uitdaging die gelukkig is goed gegaan. De man die het nest 

heeft verhuisd heeft nog twee zakken met losse takken in het 
nest leeggegooid om de ooievaar een warm welkom te wensen. 
Toen werd het spannend. We waren bang dat het al iets te laat 
was. Een week eerder hadden we namelijk al tien ooievaars over 
zien vliegen. 

En? Waren jullie te laat?
Nee gelukkig niet. Na een paar dagen kwam er opeens een ooie-
vaar aanvliegen die het nest op z’n gemak verkende. Daarna was 
er een paar dagen niks geen beweging. Maar ineens hoorden we 
weer een geklepper en sindsdien vliegt de grote vogel af en aan 
naar het nest met grote takken in zijn snavel. Hij of zij zit bijna de 
hele dag op het nest en gaat er af en toe bij zitten of maakt zich-
zelf mooi.

Alleen is maar alleen. Dan kun je wel een nest maken, maar 
waarvoor?
Op dinsdag 20 april zat de ooievaar rustig op het nest en kwa-
men er nog twee andere ooievaars overvliegen. Die scharrelen 
sindsdien rond de ooievaar. Af en toe zitten ook twee ooievaars 
op het nest. Nu is het afwachten of we over een tijdje jonkies 
kunnen verwelkomen. We hopen het in ieder geval wel. 

De ooievaar verlaat het nest voor een hapje  (foto Hans van der Werf)
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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

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl

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 

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

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

een foutieve indruk gewekt.

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

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

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

direct op de nota in mindering brengen.

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

Graag tot ziens in onze zaak.

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

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

een foutieve indruk gewekt.

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

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

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

direct op de nota in mindering brengen.

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

Graag tot ziens in onze zaak.

Wie wil er tegen een redelijke vergoeding onze 
gesnoeide tuin onderhouden? Graag een tele-
foontje naar Henny Oonk 053-461 12 38.

GRENSPAALTJES
DOUANE

ZOLL

op horren

20%
korting

Vraag naar de voorwaarden. 

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

Actie geldt van 10 Mei tm 22 mei 2021
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Projectplan Glanerbeek in 12 deelgebieden
Het stroomgebied van de Glanerbeek heeft een totale oppervlakte van 4400 hectare, waarvan 2300 hectale (52%) in Nederland. Het grootste deel is landbouwgrond (62%). Verder is 24% bos en natuur 
en 14% stedelijk. In het voorlopige ontwerp van ingenieursbedrijf Aveco de Bondt is het traject N35 tot het klooster St. Ephrem opgedeeld in twaalf deelgebieden. Zie ook het kaartje van het traject.

Deelgebied 1
Vervanging uitstroomconstructie van duiker onder de N35. Dit 
wordt gecombineerd met een steenhelling om het hoogtever-
schil tussen de bodem van de duiker en de bodem van de water-
gang op te vangen. Op deze wijze wordt de constructie in de toe-
komst ook voor vissen toegankelijk. 

Deelgebied 2 
Het steile bodemverhang vanaf de duiker onder de N35 wordt 
verflauwd door het toepassen van 3 steenhellingen. De steen-
hellingen krijgen een lengte van 10 meter en worden met een 
tussenruimte van 30 meter van elkaar toegepast. In totaal wordt 
door de steenhellingen ca. 80 cm verval gefaseerd opgevangen. 
Op deze wijze wordt de beek op deze locatie toegankelijk voor 
vissen. 

Deelgebied 3 
De stuw bij de zandvang wordt verwijderd. Dit is op dit moment 
een knelpunt met betrekking tot vismigratie. Straks kunnen de 
vissen via de Glanerbeek van het aamsveen naar de Dinkel. De 
stuw wordt dus verwijderd en de watergang wordt geherprofi-
leerd, waardoor het oorspronkelijke (natuurlijke) verhang in de 
beek wordt teruggebracht.

Deelgebied 4 
De bestaande vistrap bij de Broekheenseweg wordt geoptimali-
seerd. Op dit moment is de vistrap bij lage afvoeren niet passeer-
baar. Door de vistrap te verlengen tot de Heutinkbeek kunnen 
vissen wel passeren. De optimalisatie bestaat uit het veranderen 
van de hoogte van de bestaande trapjes en het toevoegen van 9 
boomstamdammen om het hoogteverschil vanaf het meest 
benedenstroomse trapje meer geleidelijk te laten aflopen. 

Deelgebied 5 
De bestaande vistrap wordt geoptimaliseerd door het toevoegen 
van een uitsparing in de balken van de constructie. 

Deelgebied 6 
De watergang is op deze locatie breder dan noodzakelijk. Er 
wordt meer variatie in het stroomprofiel in de beek gebracht 
door het toepassen van enkele kribben. Hierdoor versmalt het 
profiel zich bij lagere afvoeren. Er wordt gekozen voor het toe-
passen van kribben, omdat het risico bestaat dat een smaller 
profiel bij hogere afvoeren weer uitslijt tot de huidige dimensies.

Deelgebied 7 
De bestaande vistrap wordt aangepast. De helling wordt flauwer 
en langer gemaakt. 

Deelgebied 8 
Het bestaande tweefasen profiel wordt vervangen door een 

tweefasen profiel met smal zomerbed en breed winterbed. De 
huidige rechte loop wordt vervangen door een winterbed met 
variërende breedte en een smal ‘kronkelend’ zomerbed hierbin-
nen. Daarnaast wordt de uitstroom van de Flörbach aangepast. 
De stuw/brug constructie wordt verwijderd en de beek krijgt een 
natuurlijkere aansluiting op de Glanerbeek. 

Deelgebied 9 
Geen hydraulische maatregelen. Er wordt enkel begroeiing ver-
wijderd bij de bestaande brug om de beleving van de beek te 
vergroten. 

Deelgebied 10 
De huidige hoofdwaterloop wordt gedeeltelijk gedempt en de 
huidige bypass wordt de nieuwe hoofdloop. De huidige hoofd-
loop zal echter niet komen te vervallen; deze wordt ingezet als 
hoogwatergeul bij hoge afvoeren. De bodem in het diepe 
gedeelte direct benedenstrooms van de spoorbrug wordt niet 

verhoogd. Hierdoor zullen waterstanden niet of minder opstu-
wen. 

Deelgebied 11 
Nieuwe loop met tweefasen profiel door aangrenzend Duits per-
ceel. De loop is voorzien van boomstamdammetjes om het ver-
val van de te verwijderen benedenstroomse stuw (stuw Engbers) 
op te vangen. In de benedenloop van de Hoge Boekelerbeek 
worden vier bestaande vistrappen aangepast. Tevens wordt de 
bodem benedenstrooms van de duiker onder de Lonnekerweg 
opgehoogd, zodat deze bij voldoende water vispasseerbaar is. 

Deelgebied 12 
De bestaande stuw Engbers wordt verwijderd. Het hoogtever-
schil van circa 2 meter wordt deels in deelgebied 11 en deels in 
deelgebied 12 opgevangen met boomstamdammetjes. In deel-
gebied 12 komen 20 dammetjes met 5 cm hoogteverschil en een 
onderlinge afstand van minimaal 15 meter.
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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

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

Naast dat we alle sleutels namaken, ook autosleutels,
hebben we ook alle maten cillinders op voorraad.

Die we eventueel gelijksluitend kunnen maken (1 sleutel voor alle sloten)

 
 
      

 
           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!   Zoals Het Hoort!  
        Gronausestraat 1124  Wethouder Nijhuisstraat 247 
       7534 AR Glanerbrug  7545 NH Enschede 
 

www. zoalshethoort.net     contact@zoalshethoort.net     Telefoon: 053 8881664 
 

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

wij houden van fietsen
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DE DE MOOIE
MOMENTEN

DeLuxe Speed Multi spiegel
• Geschikt voor e-bikes en speed pedelecs
• Vlak en licht dimmend glas
• Diameter stuur 22,2 mm

DeLuxe Speed Multi spiegel
Geschikt voor e-bikes en speed pedelecs
Vlak en licht dimmend glas

Perfect voor e-bikes

24,9532,95

Canvas 94 dubbele fietstas
• Waterdicht waxed canvas
• Snelsluitingen
• Inhoud: 56 liter
• Afmetingen: 39x33x22 cm A
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59,9569,95

Wilt u
adverteren

in deze
krant?

Bel
053-461 33 66
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

De Grensstreek verschijnt tweewekelijks in een oplage van 
20.000 exemplaren. Druk en verspreiding: Wegener Media. 
Verspreiding op woensdag in Glanerbrug, Enschede-Oost en 
Lonneker; op vrijdag in Losser, Overdinkel en Glane.

Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen
J. Smit
Nieuw Frieslandstraat 377532 ZB Glanerbrug.

Email: jenne.smit@hetnet.nl

Acquisitie en informatie over adverteren in de Grenssteek
Voor Grenspaaltjes (alleen tegen contante betaling van  7,50): 
W. Meester
Kerkstraat 107
7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053-4613366Fax: +31(0)847137768Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

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

Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-
post Enschede
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-
tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-
men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 
Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-
sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 
voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 
nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-
4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 
apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 
Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-
foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 
de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 
lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 
vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 
welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 
u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-
matie op één gezamenlijke site.

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be-
staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 
Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy-
siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer-
de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo-
wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysio-
therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 
het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij 
niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. 
Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de 
bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht 
in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem 
en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in 
het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het ope-
nen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de 
stabiliteit van het bekken. Deze spieren werken nauw samen 
met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke func-
tie in het dagelijkse bewegen en bij het vóórkomen van rug- 
en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op an-
dere manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan ongewild 
verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken 
aandrang om te plassen of ontlasten, veel te vaak naar het 
toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij 
het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, 
baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen 
samenhangen met niet goed functionerende spieren. De  
bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trai-
nen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt 
daarbij soms gebruik van speciale apparatuur (EMG-meting 
van de activiteit van de bekkenbodemspier, biologische te-
rugkoppeling, remmen van een overactieve blaas,  naboot-
sen van spierfunctie, etc.) Ze geeft indien nodig advies over 
ondersteunende hulpmiddelen.Ook voor eenmalig advies bent u welkom. Indien nodig (en 

wenselijk) kan hierbij ook de hulp van de andere disciplines 
ingeroepen worden, zoals manuele therapie, sportfysiothe-
rapie en kinderfysiotherapie.Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen 

de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, 
vergoed door uw zorgverzekeraar.Onze praktijk is gevestigd in het Ariënshuis, ZorgPalet,

Redemptoristenpark 1, tel. 053-4618891info@fysiotherapieglanerbrug.nl

ANBO-nieuws
GLAnERBRUG – Op donderdag 28 januari houdt de AnBO
Glanerbrug de eerste bingo in het Ouderencentrum aan de 
Kerkstraat 28 in Glanerbrug. De zaal is open om 19.00 uur, 
om 20.00 uur gaan de balletjes rollen. Iedereen is van harte 
welkom, de koffie staat klaar. 

Kerkelijk Centrum De Rank (PKN)Schipholtstraat 4131 januari 10.00 uur Ds. M. Schepers v.d. Pol7 februari 10.00 uur Ds. Jacques Helder

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

30 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het gemengd koor
5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie-huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het dameskoorAriëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistievieringen 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel Oost
A - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon-
huis;

- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak-
kapel op een woonhuis;- Helioslaan 16 (20100164): het plaatsen van een carport;

- Lisdoddelaan 15 (20100160): het vergroten van een woon-
huis;

B - Verleende Bouwvergunningen- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 
(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

(verleend 20-01-2010);- Waterkerslaan 8 (20094118): het plaatsen van een dakkapel 
(verleend 21-01-2010);

B2 - Verleende vergunningen en ontheffingen
(ART. 3.6 Wro)
- Jaargetijdenweg blok E, kavel 7 (20093182): het bouwen van 

een kantoor met bedrijfsruimte (verleend 15-01-2010);D - Verleende sloopvergunning- Redemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 
Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan Bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1

Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-
del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 
dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 
de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-
rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0153.20090379-0002. 

De bronbestanden zijn beschikbaar via:www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.20090379-0002.

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-
ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-
werpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de ge-

meenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. 
U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ont-
werp-bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1, BWT 
nummer 20090379. Indien u mondeling uw zienswijze ten 
aanzien van dit plan naar voren wenst te brengen, dan kunt 
u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het 
cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ensche-
de, telefoon 053 – 4815325. 

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 
19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 
bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek-
king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 
Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.
U kunt ook schriftelijk reageren en een brief sturen t.a.v. de 
directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 
postbus 173, 7500 AD Enschede. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet (www.en-

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 
binnen twee maanden afgehandeld.
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Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be
staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 
Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy
siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer
de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo
wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysi
therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 
het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij 
niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. 
Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de 
bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht 
in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem 
en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in 
het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het ope
nen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de 
stabiliteit van het bekken. Deze spieren werken nauw samen 
met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke func
tie in het dagelijkse bewegen en bij het vóórkomen van rug- 
en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op an
dere manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan ongewild 
verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken 
aandrang om te plassen of ontlasten, veel te vaak naar het 
toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij 
het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, 
baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen 
samenhangen met niet goed functionerende spieren. De  
bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trai
nen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt 
daarbij soms gebruik van speciale apparatuur (EMG-meting 
van de activiteit van de bekkenbodemspier, biologische te
rugkoppeling, remmen van een overactieve blaas,  naboot
sen van spierfunctie, etc.) Ze geeft indien nodig advies over 
ondersteunende hulpmiddelen.Ook voor eenmalig advies bent u welkom. Indien nodig (en 

wenselijk) kan hierbij ook de hulp van de andere disciplines 
ingeroepen worden, zoals manuele therapie, sportfysiothe
rapie en kinderfysiotherapie.Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen 

de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, 
vergoed door uw zorgverzekeraar.Onze praktijk is gevestigd in het Ariënshuis, ZorgPalet,

Redemptoristenpark 1, tel. 053-4618891info@fysiotherapieglanerbrug.nl

Kerkelijk Centrum De Rank (PKN)Schipholtstraat 4131 januari 10.00 uur Ds. M. Schepers v.d. Pol7 februari 10.00 uur Ds. Jacques Helder

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

30 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het gemengd koor
5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie-huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het dameskoorAriëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistievieringen 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel Oost
A - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon-
huis;

- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak-
kapel op een woonhuis;- Helioslaan 16 (20100164): het plaatsen van een carport;

- Lisdoddelaan 15 (20100160): het vergroten van een woon-
huis;

B - Verleende Bouwvergunningen- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 
(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

(verleend 20-01-2010);- Waterkerslaan 8 (20094118): het plaatsen van een dakkapel 
(verleend 21-01-2010);

B2 - Verleende vergunningen en ontheffingen
(ART. 3.6 Wro)
- Jaargetijdenweg blok E, kavel 7 (20093182): het bouwen van 

een kantoor met bedrijfsruimte (verleend 15-01-2010);D - Verleende sloopvergunning- Redemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 
Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan Bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1

Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-
del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 
dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 
de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-
rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0153.20090379-0002. 

De bronbestanden zijn beschikbaar via:www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.20090379-0002.

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-
ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-
werpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de ge-

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 
19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 
bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek
king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 
Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.
U kunt ook schriftelijk reageren en een brief sturen t.a.v. de 
directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 
postbus 173, 7500 AD Enschede. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet 

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

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

JaaRgang 31 - nR. � - WOEnSDag �� JanUaRi �010

Bij de foto: Herman Boermans (links) en Bertus van der Haar bemanden de afgelopen jaren 

het bureau aan de Gronausestraat. Nu het bureau is gesloten gaan ze met pensioen.

(foto Jenne Smit)  

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

Wat is er in de Bibliotheek te doen?
Zoals bekend is de bibliotheek Glanerbrug beperkt open om 
boeken af te halen. De activiteiten worden op dit moment vooral 
vanuit de centrale bieb online georganiseerd.

Agenda
–  Za. 15 mei: Make – It Robot – hand (6 – 12 jaar)
–  Di. 18 mei: Mammacafé Enschede
–  Wo. 18 mei: Wonderschijf (6 – 10 jaar)
–  Za. 22 mei: Zelf een projector bouwen (6 – 8 jaar)
–  Di. 25 mei: Dreumescafé Enschede (volwassen 18+)

Meer informatie: www.bibliotheekenschede.nl/agenda
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“TIEN VEUR” nieuwe quiz van HKG 
en Grensstreek
In deze Grensstreek de eerste “TIEN VEUR” quiz van de Histori-
sche Kring Glanerbrug. In deze quiz die in plaats komt van “10 
voor 10 van Ruud” stellen we uw kennis over Glanerbrug en zijn 
historie op de proef. In de eerste “TIEN VEUR” vragen we welke 
dokters in dit huis hun praktijk hebben gehad. Onder de goede 
inzenders worden drie GO-cadeaubonnen van € 10 uitgeloot. 
Sluitingsdatum 20 mei 2021. Veel succes!!

“TIEN VEUR”

Mail uw antwoorden naar jenne.smit@gmail.com en 
maak kans op een waardebon van 10 euro.

Welke doktoren hebben hier hun praktijk uitgeoefend?
================================

Foto Jan Kamphuis

Contract Gernand Bakhuis bij  
Ons Clubje verlengd 
GLANERBRUG - G.K.V. Ons Clubje uit Glanerbrug heeft het con-
tract met hoofdtrainer Gernand Bakhuis verlengd. De uit Sib-
culo afkomstige Gernand Bakhuis werd in juli 2020 aangesteld 
als trainer/coach van Ons Clubje. Na vijf wedstrijden in de veld-
competitie te hebben gespeeld kwam plots door het coronavirus 
de korfbalcompetitie stil te liggen. Het is nog afwachten of er dit 
seizoen überhaupt nog gekorfbald kan worden. 
Sinds maart wordt er weer buiten getraind, echter de reguliere 
competitiewedstrijden is een gemis voor alle korfballers en sup-
porters. Het bestuur en de technische commissie zijn blij met de 
verlenging met minimaal nog een seizoen. Ze zien met vertrou-
wen het volgende seizoen tegemoet, waarin hopelijk een nor-
male competitie kan worden gedraaid.

#hardgaan053 brengt ook fun in Glanerbrug
Sporttogether op Zoutendijk
Wat is nou mooier dan om te sporten op het Zoutendijk. Omnis-
portvereniging Avanti Wilskracht stelt hun sportpark elke 
woensdagmiddag  van 14.30 tot 16.30 uurvoor je open! Ze orga-
niseren allerlei leuke sportactiviteiten zoals teqball, (beach)
voetbal, footgolf, (beach)volleybal, jeu de boules en dansen. 
Aanmelden is niet nodig. Meedoen is gratis (vrije inloop). Leef-
tijd tussen de 14 en 20 jaar. 

Data sporttogether: woensdag 19 en 26 mei. En woensdag 2, 9, 
16, 23 en 30 juni. 

Ontmoet de jongerenwerkers bij de Bunker
Daarnaast kun je Michael, Gijs of Randy, de jongerenwerkers 
van Alifa ieder weekend tegenkomen bij hotspot de Bunker in 
Glanerbrug. De Bunker is de plek waar je naar toe gaat om te 
chillen. Michael, Gijs of Randy ontmoeten je graag om in 
gesprek te gaan over alles wat jou bezighoudt. Tijden: elke 
zaterdag van 19.00 tot 21.00 uur. Elke zondag van 14.00 tot 16.00 
uur. Bij slecht weer zijn ze er niet.

Ideeën?
Verder kunnen jongeren – ook de jongeren in Glanerbrug – zelf 

met ideeën komen voor activiteiten. Voorwaarde is dat ze in 
ook Glanerbrug of Enschede zijn en dat ze coronaproof georga-
niseerd kunnen worden. De ideeën kunnen ze sturen 
naar info@hardgaan053.nl sturen. Alifa, Sportaal en Concordia 
kijken of deze ideeën interessant zijn voor een grotere groep 
jongeren, haalbaar zijn en passend in het aanbod.  

Zoek je fun in Enschede? 
Kijk dan op https://hardgaan053.nl/programma/

Alifa, Sportaal en Concordia lanceren jongerenoffensief

#hardgaan053 brengt de fun terug
ENSCHEDE/GLANERBRUG - #hardgaan053 is de naam van het actieprogramma voor jongeren in Enschede. Initiatiefnemers 
Alifa, Concordia en Sportaal zijn het offensief gestart om met jongeren voorbij corona te kijken en om de fun op een 
verantwoorde manier voor hen terug te brengen. Tot en met eind juli is er een uitgebreid activiteitenprogramma met gratis 
sport- en culturele activiteiten, een zomerkamp, een weekend chillcafé en activiteiten op scholen. Ook kunnen jongeren zelf 
ideeën aandragen en werkt een aantal jongeren op de achtergrond actief mee aan het offensief.

Elke dag is er nieuws over de impact van corona op de levens van 
de jongeren in Nederland. Ze missen sociale contacten en balen 
van de maatregelen die lang duren. Met het actieprogramma 
#hardgaan053 willen Alifa, Sportaal en Concordia voor jongeren 
in Enschede het verschil maken. De drie organisaties doen het 
niet alleen vóór de jongeren maar ook mét jongeren, door te vra-
gen wat ze willen. Goede ideeën en plannen worden onder-
steund met advies, faciliteiten en materiaal. Ook wordt samen-
gewerkt met sportverenigingen, culturele instellingen en 
platforms in de stad, die binnen het offensief diverse activiteiten 
aanbieden.
 
Jongeren zijn in beeld
De jongerenwerkers van Alifa zijn elk weekend aanwezig op hot-
spots in de stad. Dit zijn plekken waar jongeren regelmatig 
samenkomen. Het is een manier om in verbinding te zijn met 
jongeren, om te horen wat er speelt en waar ze behoeften aan 
hebben. Tevens zijn jongerenwerkers aanwezig bij de activitei-
ten van Sportaal en Concordia. Ook hier gaan ze met jongeren in 
gesprek. Alifa organiseert daarnaast meerdere activiteiten waar-
onder een chillcafé, een zomerkamp en inloopmiddagen voor 
jonge meiden.
 
Sportactiviteiten
Sportaal biedt een uitgebreid programma waarbij bewegen, ont-
moeten en plezier centraal staat. Het zijn trendy beweegactivi-
teiten die jongeren laten zweten en ontspannen. Onder de noe-

mer SportTogether worden er bij voetbalvereniging Avanti, 
Rigtersbleek en Sparta wekelijks sportactiviteiten georganiseerd 
zoals teqball, (beach)voetbal, footgolf en (beach)volleybal. 

Culturele en creatieve activiteiten
Concordia organiseert en coördineert de culturele en creatieve 
activiteiten. Zoals DIY-workshops waar jongeren kleding kun-
nen pimpen, collages en scrapbooks kunnen maken en work-
shops waar ze meer leren over camera-acting, fotograferen en 
filmen. Tijdens deze activiteiten hebben jongeren plezier, soci-
aal contact en doen ze nieuwe kennis en vaardigheden op. Ook 
biedt Concordia haar theater aan voor een online muziekquiz 
die live gestreamd wordt. Hierbij krijgen de jongeren les in pre-
sentatietechnieken. Twee Spacecast shows met de thema’s 
‘Taboes’ en ‘Welk talent heb jij in coronatijd ontdekt’ zijn in 
voorbereiding. Tijdens de online shows worden jongeren geïn-
terviewd over deze onderwerpen.

Nieuwe mensen ontmoeten
Samen met het platform Never2BeAlone - een platform voor 
jongeren met eenzame gevoelens - worden sportieve muzikale 
wandelingen georganiseerd en dans- en Tik Tok-workshops. Het 
platform begon in Almelo maar breidt met deze samenwer-
king haar werkgebied uit naar Enschede. Jongeren die eenzame 
gevoelens hebben of nieuwe mensen willen leren kennen kun-
nen zich melden via info@never2bealone.nl
Het Plant a Friend-concept is ook bedoeld om nieuwe mensen 
te ontmoeten. Planten en stekjes, en alles wat daar mee te maken 
heeft, is op dit moment razend populair. Ook jongeren ontdek-
ken steeds vaker het plezier van het ontwikkelen van groene vin-
gers. Een groepje jongeren voedt gelijktijdig een plantje op en 
komt hierdoor met andere jongeren in contact. Jongeren kun-
nen zich aanmelden via plantafriend@hardgaan053.nl.
 
Actieve inbreng van jongeren
Jongeren met goede ideeën voor een leuke activiteit kunnen zich 
melden bij de organisatie. De organisatie beoordeelt het idee. 
Een voorwaarde is onder andere dat de activiteit plaatsvindt in 
Enschede en dat het binnen de coronamaatregelen uitvoerbaar 
is. Ideeën aanmelden kan via info@hardgaan053.nl.

Meedoen
Alle activiteiten van het jongerenoffensief #hardgaan053 zijn 
gratis te bezoeken voor jongeren in Enschede. Voor de meeste 
sportactiviteiten is aanmelden niet nodig. Voor een aantal cultu-
rele activiteiten moeten jongeren zich van tevoren aanmelden. 
De activiteiten zijn gericht op jongeren tussen de 12 en 27 jaar en 
zijn coronaproof.
Op de website  www.hardgaan053.nl  staat het activiteitenpro-
gramma en informatie over de leeftijdscategorie en het aanmel-
den. Vanwege de coronamaatregelen is nog niet alles mogelijk, 
vandaar dat er met name sport- en buitenactiviteiten op het pro-
gramma staan. Zodra de regels versoepelen komen er nog meer 
culturele activiteiten bij. Deze worden ook aangekondigd op de 
social media-kanalen Facebook en Instagram.

Bij de start van #hardgaan053 werd er na het praatje van wethou-
der Niels van den Berg een potje gevoetbald  (foto’s Annina Romina)

Stemmen op mooiste tekening van teken-
wedstrijd Sjors Sportief &amp; Creatief
Vanaf maandag 17 mei tot en met vrijdag 21 mei kan er op  
www.enschedeactief.nl/tekenwedstrijd gestemd worden op de 
mooiste tekening van Enschede! Deze tekeningen zijn gemaakt 
door leerlingen van de basisscholen van Enschede. De kinderen 
hopen allemaal aan het einde van de week de meeste stemmen 
te hebben want dan winnen zij een supergave prijs!

Op maandag 17 mei gaat de website open en kan iedereen de 
kinderen helpen aan de meeste stemmen. Er is een supergave 
prijs aan verbonden: de winnende tekening komt op de omslag 
van het Sjorsboekje!
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Emmen (3x)

Enschede (7x)
Enter
Geleen
Glanerbrug
Goor

Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen
Hengelo (2x)
Hoogeveen

Klazienaveen
Losser
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg
Tubbergen
Ulft

Venlo
Winschoten
Winterswijk (3x)

Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
3 mei t/m 17 mei 2021. 

@medikamentediegrenze

Geschenkverpakking 
sunflowers woman
edt/bl 100/100ml

Pret a porter 
woman edt 15ml

Edt woman 15ml

Cool water woman 
edt 50ml

Green woman 
edt 40ml

Life woman edt 20ml

Geschenkverpakking sun woman
edt/shampoo 75/75ml

Heat kissed edp woman 100ml

Festival splashes 
edt woman 40ml

Desinfectant spray passion, 
watermelon, wild rhubarb 
of coconut 500ml

Milkinis 44gr
Per stuk € 0,39

Zero sugar orange 330ml
Per stuk € 0,29

Medixan*

Oral-B

Citroen/honing smaak 
24 zuigtabletten

Tandpasta stages 3+ frozen 
of mickey 75ml
Per stuk € 0,29

E. Arden

Naomi Campbell

Gloria Van der Bilt

Davidoff

Van Gils

Esprit

Jil Sander

Beyonce

Mexx

Fabulosa

Milka Fanta

-56%

-84%

-67%

-69%

-60%

-40%

-40%

-54%

-79%

-68%

elders   € 18,00

elders   € 18,76

elders   € 5,99

elders   € 41,96

elders   € 9,95

elders   € 3,32

elders   € 24,95

elders   € 17,35

elders   € 14,34

elders   € 3,08

€ 7,99

€ 2,99

€ 1,99

€ 12,99

€ 3,99

€ 1,99

€ 14,99

€ 7,99

€ 2,99

€ 1,00

€ 1,00

24 tab

75ml 500ml

100/100ml

15ml

15ml

50ml

40ml

20ml

75/75ml

100ml

40ml

44gr 330ml

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

Werkzame stof:
Op basis van o.a. 
chloorhexine digluconaat

Te gebruiken bij:
Verzachtend voor de keel

-95%

-45% -70%

elders   € 19,38

elders   € 1,83 elders   € 19,68

10 voor
€ 1,00

3 voor
€ 1,00

24 voor
€ 5,99

Moederdag Tips

Cacharel
Anaïs anaïs woman 
edt 50ml

-47%

elders   € 46,95
€ 24,99

50ml
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