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Sportlust begint met frisse 
moed aan de competitie’

Glanerbrugger Niels van den 
Berg opnieuw lijsttrekker BBE

Ons Clubje meer dan alleen 
een korfbalvereniging

GLANERBRUG - Met de naam Damhuis Rijwielen of Bike 
Totaal Damhuis wil eigenaar Michel van de Straat (58) zijn 
oom Hennie Damhuis eren. Van hem nam Michel in 1987 de 
fietsenwinkel over in het karakteristieke pand op de hoek 
van de Gronausestraat en de Schoolstraat. Aan de buitenkant 
is door de jaren weinig of niets veranderd, binnen is het 
pand regelmatig grondig verbouwd. “Wanneer je in onze 
business met de tijd en trends mee wilt groeien moet je je 
zaak voortdurend moderniseren. Denk maar eens aan de 
opkomst van de e-bike”, meent Van de Straat. “Dat hebben 
we dus gedaan. Met succes. We ontvangen niet alleen klanten 
uit Glanerbrug maar ook uit de regio. 

Michel van de Straat stelt vast 
dat de status van de fiets de 
afgelopen jaren sterk is veran-
derd. “Vroeger kwam de fiets 
bij wijze van spreken alleen 
voor een plezierritje op 
Hemelvaartsdag tevoor-
schijn. Hoewel de fiets 
natuurlijk ook wel gebruikt 
als vervoermiddel om bood-

schappen te doen of naar om 
naar school of werk te fietsen. 
Tegenwoordig wordt ie meer 
gebruikt om te toeren en als 
alternatief voor de auto. De 
fiets heeft het zelfs voor elkaar 
gekregen de mens vaker uit 
de auto te krijgen. Als het ten-
minste een beetje mooi weer 
is”, glimlacht hij. 

E-bike
En dan niet te vergeten de 
ontwikkeling van de e-bike. 
De eerste ideeën gaan terug 
naar het eind van de negen-
tiende eeuw in Amerika. Hon-
derd jaar later pikte Giant dat 
idee weer op voor een moder-
nere versie. In Nederland was 
de eerste e-bike van Neder-
lands fabricaat te zien op de 
RAI-tentoonstelling in 1938. 
“De eerste Nederlandse 
e-bike die ik verkocht was aan 
het begin van dit millennium 
de Sparta Pharos. Gevolgd 
door de populaire Sparta Ion 
met een voor die tijd revoluti-
onair aandrijfsysteem. Niet 
veel later kwamen er ook sys-
temen op de markt van 
Shimano, Bafang, Yamaha en 
Bosch”. 

Damhuis Rijwielen straalt fietsplezier uit

Het team Bike Totaal Damhuis met links op de voorgrond Linda en Michel van de Straat  

Het kan weer! Samen de kilootjes aftrainen bij  
Anytime Fitness Glanerbrug
Sinds 19 mei mogen we weer binnen sporten bij Anytime Fitness. Het team staat uiteraard 
voor u klaar om de (corona) kilootjes er samen met u weer af te trainen. Uiteraard volgen 
we de richtlijnen van het RIVM. 

“Buiten de trainingen om bieden we een individueel programma dat voor u op maat wordt 
gemaakt,” zegt Sonia Mahangoe van Anytime Fitness. “Dit passen we aan bij ieder coaching 
gesprek om in de goede richting te blijven gaan. Ook zullen we gebruik maken van meetmo-
menten via onze INBODY-weegschaal. Om u zo nauwkeurig mogelijk te vertellen hoe uw 
voortgang is. Buiten het individuele programma bieden wij natuurlijk ook onze groepslessen 
aan zoals tae-bo, BBB, bootcamp, small groepstraining, Zen en boksen. Denkt u eraan om uw 
fitheid te verbeteren waarbij u simpelweg intensieve en kundige begeleiding nodig heeft, neem 
gerust vrijblijvend contact met ons op. Ons motto: Uw gezondheid is onze uitdaging!” 

Actie
 Schrijf u zich in tussen 14 en 30 juni, dan profiteert u nu van ons te gekke acht weken pro-
gramma om u weer back in shape te krijgen. Plus nog 1 maand gratis sporten!
 
Extra Bonus: Maak kans op een gratis fiets van Anytime Fitness. Let op, er is maar één fiets die 
wij gratis weggeven. Wordt u lid tussen 14 juni en 30 juni en breng u vier nieuwe leden aan bin-
nen een maand, dan krijgt u een geweldige Any-
time Fitness fiets van ons cadeau!
  
Met sportieve groet,
Sonia Mahangoe,   
sportclub manager Anytime Fitness Glanerbrug
Gronausestraat 1187, 7534 AG Glanerbrug 
(Enschede). Telefoon: 053-2030087

Sporten bij Anytine Fitness kunt u 24/7. 
Sonia is bereikbaar op maandag tot donderdag 
van 09.00-12.00 en 17.00-21.00 uu
En op vrijdag van 09.00-12.00 uur. 

A D V E R T O R I A L

Glanerbruggers tonen waardering voor vrijwillige 
brandweer met plaquette voor nieuwe kazerne
In november vorig jaar verhuisde de vrijwillige brandweer 
Glanerbrug van de Tolstraat naar de nieuwe kazerne aan de 
Heidevlinder. Voor Glanerbrugger Wim Scheggetman was 
het in gebruik nemen een goede reden zijn waardering uit te 
drukken voor het werk van de vrijwillige brandweer in 
Glanerbrug. Hij vroeg en kreeg daarbij steun van de 
commissie wijkbudgetten en Dorpsraad Glanerbrug. Op 
woensdag 26 mei onthulden kazernecoördinator Edwin 
Remmerswaal en commandant Stephan Wevers van de 
Brandweer Twente een plaquette om 120 jaar verbondenheid 
van Glanerbrug met zijn vrijwillige brandweer uit te drukken.

Hoe kwam je op het idee? 
Toen ik vorig jaar een keer aan 
de Tolstraat vergaderde, zag ik 
met eigen ogen hoe verouderd 
dat pand was. Niet meer van 
deze tijd. Gelukkig was de ver-
huizing toen al rond en kwam 
bij mij het idee bij de opening 
‘iets’ aan te bieden. Glaner-
brug kan namelijk best trots 
zijn op zijn vrijwilligers. De 
nieuwe kazerne is weliswaar 
in gebruik genomen, maar is 
door corona nog steeds niet 
officieel geopend. 

Daar wilde je dus niet langer 
op wachten en besloot toch 
maar actie te ondernemen. 
Wat heb je gedaan?
In Duitsland zie je bij iedere 
kazerne het plaatselijke 

embleem van de vrijwillige 
brandweer. Vaak uit houtsnij-
werk. Zoiets wilde ik ook voor 

Glanerbrug. Dus is het em-  
bleem van de kazerne 
 Glanerbrug gebruikt voor de 
plaquette.  Als blijk van waar-
dering.

Dan heb je een embleem, 
maar nog niet iemand die 
dat uit hout kan snijden
Inderdaad. Ceel van Heijkop 
heb ik via internet in het Gel-
derse Nederhemert-Noord 
gevonden. Hij was zeer 
gecharmeerd van de opdracht, 
heeft er maanden aan gewerkt.

Lees verder op pagina 3

(foto Bike Totaal)

Stephan Wevers, Edwin Remmerswaal en Wim Scheggetman 
poseren voor fotograaf Reinier van Willigen van Tubantia 

(foto Jenne Smit)
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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 24 juni 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

Wijkwijzer
Inloop voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere maandagmiddag van 
14.00 - 17.00 uur en iedere woensdagochtend  tussen 9.00 en 
12.00 uur. Adres: Schipholtstraat 48B (voormalige veegpost)
Aanwezig op de inloop zijn: Wijkcoaches van de Wijkteams 
Enschede (sluiten zowel maandag als woensdag aan tijdens de 
inloop-tijden). Het Wijkteam is ook per mail bereikbaar op wijk-
wijzeroost-buiten@twentsealliantie.nl

Buurtbemiddeling (voorlopig op de eerste maandag van de 
maand, na de zomervakantie op de eerste woensdag van de 
maand)
Medewerker van de Twentse Alliantie (sluit aan zowel maan-
dag als woensdag tijdens de inloop-tijden)
Domijn (voorlopig niet fysiek, wel telefonisch consult mogelijk)
Wijkagent (woensdagen tussen 10.00-12.00 uur)
Dorpsraad (nadere afspraken worden nog gemaakt)
Budget Advies Teams (woensdagen tussen 09.30 en 12.00 uur)
Handhaving (niet fysiek, wel telefonisch consult mogelijk)
Intact herstel en zelfhulp (wekelijks, maar precieze dag moet 
nog afgesproken worden)
Mpact en Power (vanaf juli a.s. )
Liberein (vanaf augustus a.s.)

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 13 juni 10.00 uur  ds. Vlasblom
Zondag 20 juni 10.00 uur  ds. Kroeskop

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Zondag 13 juni   10.00 uur  Viering  pastor Kortstee

In Glanerbrug kunt u reserveren (max. 40 personen) via email: 
secretariaatolv@ziggo.nl of telefonisch op woensdagochtend 
tussen 9.00-11.00 uur via 053-461 12 32. De viering wordt niet 
online uitgezonden. Voorlopig is er alleen een eucharistieviering 
op de tweede zondag van de maand.

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

Op woensdag 19 mei had mevrouw Top - Veening (ruim 90) 

een aanrijding met haar scootmobiel. Gelukkig waren er twee 

dames die haar geholpen hebben om haar weg weer te kun-

nen vervolgen. In de consternatie heeft ze echter vergeten de 

dames te bedanken of naar hun naam te vragen. Daarom wil 

ze langs deze weg de dames alsnog hartelijk bedanken voor 

hun hulp. 
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Voor paal
Glanerbrug heeft laadpalen voor elektrische auto’s! Wanneer 
Glanerbrug parkeerplaatsen krijgt is nog niet bekend. Dit is 
een moderne variant op de uitspraak van Herman Finkers over 
kabeltelevisie en het riool in Glanerbrug.

In Glanerbrug zijn er al een aantal openbare laadpalen die hun 
vonkjes aanbieden. En de gemeente is van plan om dit aantal 
fors te verhogen. Maar wat als er steeds meer elektrische boli-
des bijkomen die wanhopig rondzoeven op zoek naar een 
laadpaal? Want lang niet iedereen heeft de luxe van een eigen 
parkeerplaats.

De overheid subsidieert de vaak peperdure stekkerbakken vor-
stelijk en daarvoor moeten de fossiele rijders steeds dieper in 
de buidel tasten. Dieselrijders zijn de nieuwe rokers en mogen 
alleen nog maar belasting betalen. En als in de toekomst de 
nieuwe milieuzone langs de stroat van kracht wordt mogen ze 
alleen nog in de Bultsweg parkeren. Vooral in de oude wijken is 
het vinden van een parkeerplaats nu al een hele toer, laat staan 
als er straks ook nog parkeerplaatsen voor de elektrische auto’s 
gereserveerd worden. Er staan nu al links en rechts auto’s op de 
trottoirs en dubbel geparkeerd. Wie in de wijk Oikos komt moet 

zich een weg banen door een doolhof van blik. Hoezo een mili-
euvriendelijke wijk? Als toppunt van al deze problemen besluit 
de overheid om het aantal openbare parkeerplaatsen in nieuw-
bouwwijken te verminderen. Waar eerder de parkeernorm één 
auto per huishouden was, wil men dit terugbrengen tot één 
parkeerplaats per drie woningen. Dit terwijl op dit moment 
bijna iedereen een heilige melkkoe heeft en menigeen zelfs 
twee. En tel daarbij dan nog al die bedrijfsbusjes op. In mijn 
straat zijn er dan ook nog mensen die hun auto dusdanig ruim 
parkeren dat er op acht parkeerplaatsen zes auto’s staan en er 
dus twee plaatsen verloren gaan. Wil je parkeren is er geen 
plaats, dan sta je mooi voor paal.

Johnny Stübener

‘ Het houden van vogels zoals nu wordt 
door de nieuwe wet onmogelijk!’

GLANERBRUG - Eind mei is geruisloos een nieuwe dierenwet 
door de Eerste Kamer. De wet gaat niet alleen over vee zoals 
kippen, varkens en koeien, maar óók over huisdieren. Vanaf 
2023 mogen vogels en konijnen mogelijk niet meer in een 
kooi of hok worden gehouden. Een dergelijke wet was al door 
de Tweede Kamer en nu dus ook door de Eerste Kamer aan-
genomen. Kernpunt van de wet: Dieren mogen geen pijn of 
ongemak meer hebben als ze in een stal, hok of kooi worden 
gehouden. De Grensstreek vroeg secretaris Bert Hemme van 
de Glanerbrugse vogelvereniging de Goudvink om een 
reactie. 

En ik al die tijd maar denken dat jullie gek zijn op je vogels!!
Volgens de  Partij voor de Dieren vertonen ze allesbehalve 
natuurlijk gedrag. Dus actie, vinden ze bij de PvdD. Welke gevol-
gen heeft dat voor de man of vrouw die vogels houdt?

Als deze wet in werking treedt en wordt gehandhaafd dan kan 
men geen vogels houden zoals het beschreven staat. Vogels 
moeten dan leven in hun natuurlijk habitat. Dat houdt dan in dat 
men de tuin moet afrasteren met gaas. Dan mag men nog vogels 
houden. Mensen die op een flat wonen kunnen dan geen vogels 
meer houden. Kortom: de vogelsoort zoals wij hebben kan dan 
niet meer. Dan moet men lid worden bij onze zuiderburen.

En wat betekent dat voor de vereniging? Denk aan de beurzen, 
shows of tentoonstellingen.
Dit wordt de doodsteek voor de vogelsoort en verenigingen. 
Vogels op shows en beurzen is dan ook niet meer moge-
lijk. Vogels zullen moeten worden vervoerd in kooien en dat mag 
straks niet meer. Wij als vogelvereniging zijn aangesloten bij de 
Nederlandse bond van vogelliefhebbers Nbvv. Hebben heel veel 
gedaan om te voldoen aan de vraag om vogels te houden. Er zijn 
kweekverslagen gemaakt en mensen in het hele land zijn opge-
leid tot toezichthouders. Allemaal om het wel en wee van de 
vogels in de gaten te houden. 

Is de wet überhaupt wel uit te voeren?
De wet uitvoeren lijkt mij wel mogelijk. Denk aan de dierenpolitie 
of men stelt enkele ambtenaren aan om de wet uit te voeren.

Bert Hemme werd naar het schijnt in 2014 met zijn frisé voor de 
laatste keer clubkampioen van de Goudvink  (foto Jenne Smit)

Glanerbrugger Niels van den Berg 
opnieuw lijsttrekker BBE
GLANERBRUG - Niels van den Berg is bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 opnieuw de 
lijsttrekker van Burger Belangen Enschede (BBE). De huidige 
wethouder werd vorige week woensdag unaniem gekozen tot 
eerste man.  Het is voor de in Glanerbrug woonachtige Van 
den Berg de tweede keer dat hij de partij aanvoert. Bij de 
vorige gemeenteraadsverkiezingen werd BBE veruit de 
grootste, toen de partij verrassend genoeg meer dan 10.000 
stemmen haalde. Van den Berg scoorde in 2018 in zijn 
woonplaats veel voorkeursstemmen. 

Van den Berg begon ooit als ondersteuner van de fractie en 
maakte in 2010 voor het eerst zijn opwachting als raadslid. 
Daarna was hij fractievoorzitter en in de huidige collegeperiode 
fungeert hij als wethouder. Met in zijn portefeuille onder andere 
zorg, welzijn, breedtesport en duurzaamheid. Ook is hij eerste 
locoburgermeester en wethouder van stadsdeel Oost. Het ver-
trouwen in Van den Berg bleek groot woensdagavond bij de ver-
kiezing van het lijsttrekkerschap, want Van den Berg werd una-
niem gekozen. 

Wethouder Niels van den Berg als spreker op 5 mei 2019 bij de 
viering van Bevrijdingsdag in Glanerbrug  (foto Jenne Smit)

Vervolg van pagina 1

Verkoop e-bike heeft het gewonnen 
van de gewone fiets
“Tegenwoordig heeft de verkoop van e-bikes het wel gewonnen 
van de gewone fiets”, vervolgt Van de Straat. “Een paar jaar gele-
den was de verhouding nog 70 procent gewone fiets en 30 pro-
cent e-bike. Tegenwoordig is dat andersom. Je ziet dat de bele-
ving van het gebruik van de fiets anders is geworden. De e-bike 
is niet alleen voor oudere mensen of mensen met een beperking. 
De mensen zien tegenwoordig de meerwaarde van de fiets. Bij-
voorbeeld als vervanger van de auto. Daar heeft een grotere 
capaciteit van de accu ook wel aan bijgedragen. Veel Glaner-
brugse jongeren gaan op de e-bike naar school in Losser of 
Enschede. En niet te vergeten: veel modellen zien er gelikt uit”. 

Belang van de werkplaats
Volgens Michel is het niet alleen belangrijk een winkel te hebben 
die fietsplezier uitstraalt, maar moet je ook de service goed voor 
elkaar hebben. “De werkplaats is het verlengstuk van je winkel”, 
aldus Van de Straat. “Die heb je nodig om goede service te kun-
nen verlenen. Onze vakmensen zijn op de hoogte van de nieuw-
ste ontwikkelingen. Zo hebben we net als een paar jaar geleden 
bij auto’s in onze branche tegenwoordig ook te maken met het 
uitlezen van software. De computer heeft bij de fiets ook zijn 
intrede gedaan. Bij een goed product moet je ook goede service 
leveren. Dat is voor ons heel belangrijk”. 

Damhuis Rijwielen biedt de keuze uit de volgende merken: 
Qwic, Cortina, Batavus, Giant, DUTCH ID, Gazelle en Merida. 
Van kinderenfietsen: Alpina en Loekie. 

Damhuis Rijwielen
Gronausestraat 1126, Glanerbrug
Telefoon: 053-4611807
Email: info@damhuis.biketotaal.nl
Meer info op de website: www.damhuis.biketotaal.nl

De werkplaats is het verlengstuk van de winkel  (foto Jenne Smit)
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GELOOF EN GEZONDHEID
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 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.

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 
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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.

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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.

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

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

dÈ krant van en voor glanerbrug

jaargang 31 - nr. 13 - woensdag 23 junI 2010

F1 Ons Clubje 
kampioen!

7
Buitenspeeldag
buurtvereniging Bultsbeek

3Bewoners zeer tevreden over woningen 
Gerrit de Veerstraat

3

Juf Hannie neemt na 47 jaar afscheid
Openbare vergadering Dorpsraad Glanerbrug uitgesteld

GlanerbruG - De Dorps-raad Glanerbrug heeft beslo-ten om de openbare verga-dering van donderdag 24 juni geen doorgang te laten vin-den. Gezien het belang van de onderwerpen en actiepunten op de agenda en mede gelet op de grote aantal afzeggingen wordt de vergadering verzet naar een andere datum. bo-vendien speelt het nederlands elftal ‘s avonds zijn derde pou-lewedstrijd tegen Kameroen.

Prijsvraag krijgt vervolg
GlanerbruG - Meer dan 50 inzendingen zijn er binnen ge-komen op de prijsvraag die de Grensstreek had uitgeschre-ven. De lezers werd gevraagd in plaats van gem. enschede een ‘nieuw’ onderschrift te bedenken onder Glaner-bruG. De vierkoppige jury die bestaat uit CDa-gemeen-teraadslid Patrick Welman, voorzitter Henk van Oene van de Glanerbrugse onder-nemers (GO), dorpsraadslid bart Klatt en voorzitter Willie Meester van de Historische Kring Glanerbrug waren het er snel over eens dat er geen pakkend onderschrift bij zat. De juryleden zijn unaniem van mening dat in het onder-schrift de historie, het dorpse karakter en toekomst van Gla-nerbrug verwoord moet wor-den. Glanerbruggers worden dan ook uitgedaagd alsnog een onderschrift in te zenden. De sluitingtermijn is verlengd tot donderdag 1 juli. 

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (053) 461 53 53

Evaluatie
herinrichting
Gronausestraat

GlanerbruG - eigena-ren, ondernemers, dorps-raadsleden, bewoners, leden van de raadscom-missie Oost en andere belangstellende worden door de afdeling Stadsbe-heer Oost uitgenodigd voor een evaluatie van de Gro-nauserstraat. De evaluatie vindt plaats op donderdag 8 juli in café  nationaal aan het Heldersplein. aanvang: 19.00 uur.

‘In juni 2009 is de herin-richting van de Gronause-straat afgerond. Samen met u hebben we uitgebreid na-gedacht over hoe het resul-

GlanerbruG - als kind heeft Hannie Schurink nooit op de kleuterschool gezeten. Voor Hannie een extra drijfveer om later kleuterleidster te worden. Op vrijdag 2 juli neemt ze na 47 jaar afscheid van haar geliefde vak.

‘Ik was als kleuter stinkend jaloers op mijn neefje bert. Hij kwam iedere dag met leuke werkjes en liedjes thuis. Hij wel naar de kleuterschool en ik niet. Ik dacht dat wil ik 

ook, maar dat ging niet door. Mijn ouders vonden de af-stand van de Schukkinkweg naar Dolphia te groot om iedere dag te fietsen. Vooral ‘s winters onverantwoorde-lijk. Gelukkig kwam ik op de Woolderikshoekschool in de eerste klas bij juffrouw Te boekhorst. Omdat de afstand naar huis te groot was, bleef ik tussen de middag over. Ik mocht juf dan helpen. Dat gaf me al een beetje een juf-gevoel. en dat is in de loop der jaren alleen maar sterker 

geworden. Ik heb vanaf dat moment altijd gezegd dat ik juffrouw wilde worden.’na de lagere school en de ulo was haar keuze voor de kweekschool voor kleuter-leidsters dan ook logisch. ‘nade opleiding aan de kleuter-kweek heb ik later wel appli-catiecursussen gevolgd om in de midden- en bovenbouw te kunnen werken, maar mijn voorkeur ging toch steeds uit naar het jongste kind. On-danks het feit dat die andere leeftijden ook hun charmes 

hebben.’ Kort nadat Hannie in juni 1963 bericht had ge-had dat ze was geslaagd kreeg ze al haar eerste telefoontje. uit drie scholen koos ze voor Wolkewietje op boswinkel waar ze ruim 10 jaar heeft gewerkt. na de geboorte van haar eerste zoon erikjan wil-de ze eigenlijk stoppen. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Ze stond na zes we-ken alweer voor de klas. 

Glanerbrug
Tot 1981 bleef ze op ver-schillende kleuterscholen in enschede werken. In 1981 solliciteerde ze met succes op een vacature op de Zon-nebloem aan de Jacob rog-geveenstraat. ‘Hoewel ik met veel plezier in enschede heb gewerkt was ik bijzonder in mijn nopjes met m’n nieuwe baan. De Glanerbruggers lig-gen me na aan het hart. Ze zijn vaak recht door zee. alsleerkracht sta je dicht bij de ouders. Doordat ik al 57 jaar lid van WIK ben en 20 jaar in het bestuur heb gezeten heb je natuurlik veel bekenden in Glanerbrug. Soms is het lastig om de mensen goed te ken-nen, maar ik heb het nooit als een probleem gezien.

Hannie is van mening dat ze het ook zo lang heeft volge-houden omdat ze altijd het geluk heeft gehad met fijne collega’s te werken. en de steun van de achterban na-tuurlijk, laat ze nadrukkelijk weten. Maar 65 is een mooie leeftijd om te stoppen. ‘Hoe-wel ik het werk eigenlijk nog steeds leuk vind, kijk ik nu ook wel uit naar mijn pen-sioen. Dan kan ik meer tijd gaan besteden aan tuinieren en schilderen. en natuurlijk lekker op vakantie met echt-genoot Hans.’

Afscheid juf 
Hannie

Op vrijdag 2 juli nemen kinderen, ouders en leer-krachten afscheid van juf Hannie. ‘s Morgens is er een feestelijke programma aan de vestiging Ouvertu-restraat van de obs Glaner-brug Zuid. ‘s Middags is er, ook aan de Ouverturestraat, van 17.30 tot 19.30 uur een afscheidsreceptie voor oud-leerlingen, ouders, (oud-) collega’s en andere belang-stellenden.  

Juf Hannie leest voor aan haar laatste groep 

(foto Anton Gras)

Overlast Duitse hangjongeren op Bultserve
GlanerbruG - Duitse hang-jongeren zorgen de laatste maanden voor de nodige over-last op sportpark Het bultserve aan de Kerkstraat in Glaner-brug. behalve dat ze dagelijks een enorme troep achterlaten zijn enkele jonge boompjes afgebroken en belandde de banken en tafel van één van de picknicktafels in de vijver. Theo noordman van de Dorpsraad Glanerbrug heeft er geen enke-le moeite mee dat deze Duitse jongeren op het onlangs opge-knapte sportpark rondhangen. ‘Maar laten ze hun troep zelf opruimen en de boompjes en picknicktafel met rust laten. Zo’n tafel kost al gauw 1400 euro.’ Volgens noordman komen de jongeren zowel overdag als ‘s avonds op ver-schillende manieren naar het bultserve. ‘Sommige komen 

na een bezoekje aan de coffee-shop naar het bultserve. ande-ren rechtstreeks via het spoor tussen Gronau en enschede en het nieuw aangelegde pad tus-sen het redemptoristenpark en het bultserve. Maar ze heb-ben ook stapstenen in de Gla-nerbeek gelegd. Die gebruiken 

ze om bij onraad direct en rechtstreeks naar Duitsland te kunnen ontvluchten.’ binnenkort wordt het laatste deel achter op het sportpark opgeknapt. ‘Dan heeft Gla-nerbrug met het redempto-ristenpark en het bultserve een prachtig park. Het is toch 

zonde dat dit direct al weer wordt afgebroken en vernield door deze jongeren,’ meent noordman. ‘Ik hoop dat de enschedese politie wat vaker een kijkje komt nemen. Maar we zullen ook aan de politie in Gronau vragen vaker bij ons te komen surveilleren.’

Afgelopen zaterdag trof Theo Noordman een van de picknicktafels aan in de vijver 

op sportpark Het Bultserve 

(foto Jenne Smit)
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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

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

wij houden van fietsen

Acties geldig t/m 30 juni 2021

WIJ ZIJN ERWIJ ZIJN ER
VOOR HETVOOR HET

HELE GEZINHELE GEZIN

Monkey-Mee
• Bagagedragerverbreder incl. spanband
• Veilig vervoer van o.a je (school)tas op de fiets

19,9524,95

Fonk E-Go® Plus

scan voor meer info

IDEALE E-BIKE VOOR SCHOLIEREN

1899,- Incl.
300 Wh

accu

Inclusief
servicepakket

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 
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elektronisch declaratiesysteem uw aanvraag voor vergoeding 
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Graag tot ziens in onze zaak.

Balkon Festival op 3 en 4 juli in Roombeek en het centrum

Balkonnetjes bouwen voor het Balkon Festival
ENSCHEDE - Als het sein op groen staat met betrekking tot de 
coronaregels zal de derde editie van het Balkon Festival plaats-
vinden op zaterdag 3 juli en zondag 4 juli. Dit jaar is Roombeek 
de festivalwijk en traditiegetrouw loopt de andere dag de route 
door het centrum. Ook dit keer zijn er weer verrassende balkons 
waar muzikanten en theatermakers optreden. In de aanloop 
naar het festival gaan kinderen onder leiding van Archikidz-
architecten aan de slag met het bouwen van balkonnetjes. De 

mooiste balkonnetjes worden uitvergroot en tijdens het festival 
ingezet als heuse VIP-balkons. Meer informatie zal bekend wor-
den gemaakt in de Grensstreek van 24 juni. 

Online informatiebijeenkomst over 
het reizen met het OV
Reizen met het openbaar vervoer. Hoe pakt u dat aan?
Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet 
hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan is de online OV-informatie-
bijeenkomst echt iets voor u.
In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit 
hoe u een OV-chipkaart kunt aanvragen en gebruiken in het 
openbaar vervoer. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en 
ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs maken in 
het openbaar vervoer.
Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, 
tablet of computer nodig met camera en microfoon. Na aanmel-
ding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 
– 45 40 130 ontvangt u van ons een inlogcode. Weet u niet precies 
hoe het werkt? Dan helpen we u graag telefonisch op weg. 
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te 
maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het 
maken van een proefreisje onder begeleiding.
U kunt gratis deelnemen. Bij een eventueel proefreisje betaalt u 
uw eigen reiskosten. De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! 

Voor meer informatie 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Contactinformatie
OV-ambassadeurs p/a YMCA 
(uitvoerder project)                       
Peterskampweg 12  8031 LK 
Zwolle      
Telefoon: 038-454 01 30    
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DOLPHIA – Het is alweer een tijdje geleden dat de 

voetbalvereniging Dolphia ophield te bestaan.  

In de jaren zestig van de vorige eeuw woonden er 

nog wel zoveel kinderen in het tuindorp tussen 

Enschede en Glanerbrug dat de groen-witten een 

volledig jeugdteam op de been konden brengen. 

En die hadden duidelijk nog zin in een potje voetbal 

op het veld aan de Louis Bothastraat .

Kiek eens (d)an...
"Jeugd van vv Dolphia in de jaren 60"

Bewegen kent geen leeftijdsgrens
ENSCHEDE - Op woensdag 26 mei organiseerde Sportaal in 
samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds de Webinar 
Studio Sportaal met als thema OldStars. Sport- en 
beweegaanbieders uit Enschede zijn geïnformeerd over de 
mogelijkheden om OldStars Sport op te starten bij hun 
vereniging. Het werd al snel duidelijk dat bewegen geen 
leeftijdsgrens kent.

Met het OldStars aanbod maakt het Ouderenfonds met partner 
Menzis en VWS de volgende stap in de landelijke ontwikkeling 
van de 100% ouderenvriendelijke sportomgeving. Hierbij staan 
gezond en fit blijven en socialisatie in en rondom de sportver-
eniging als bestrijdingsmiddelen tegen eenzaamheid onder 
ruim 1 miljoen ouderen in Nederland centraal. Het gaat om 
onder andere OldStars  walking hockey, OldStars walking 
rugby,  OldStars  tennis, OldStars  walking handball  , OldStars 
tafeltennis en OldStars walking basketball.
Tijdens de avond waren diverse sportaanbieders aanwezig, allen 
met de gedachte om op het gebied van bewegen iets te beteke-
nen voor de oudere doelgroep. De ene aanbieder doet dit om 
ledenbehoud veilig te stellen en de andere zat er met een maat-
schappelijk motief. 
Door mooie voorbeelden uit de rest van Twente te laten zien, 
werden de deelnemers geënthousiasmeerd. Karin ten Heggeler 
vertelde over haar ervaring met betrekking tot het opstarten van 
een walking handball groep in Hengevelde. Ook gaf Annemiek 
van Zuilekom een inkijkje in het opstarten, uitvoeren en borgen 
van de tak walking tennis in Almelo. De komende weken gaat het 
Ouderenfonds samen met Sportaal in gesprek met diverse aan-
wezige deelnemers om een vervolg te geven aan het opstarten 
van een OldStars programma.

Voor meer informatie over OldStars Sport: info@oldstars.nl
De Webinar werd aangeboden vanuit het Sport-, Beweeg- en 
Leefstijlakkoord Enschede en georganiseerd door Sportaal. Voor 
meer informatie of interesse over financiële tips voor sportver-
enigingen gedurende de corona crisis, kan contact worden opge-
nomen met Mattijs van den Berg via m.vandenberg@sportaal.nl.

Dorpsraad Glanerbrug krijgt groen licht van stadsdeelcommissie Oost 
voor onderzoek naar mogelijkheden om zwembad De Brug te behouden
GLANERBRUG – De Dorpsraad Glanerbrug heeft vorige week 
dinsdag groen licht gekregen van de stadsdeelcommissie 
Oost om met een haalbaarheidsonderzoek nog een ultieme 
poging te doen om zwembad De Brug voor het dorp te 
behouden. De Dorpsraad Glanerbrug kreeg niet alleen de 
complimenten van de stadsdeelcommissie voor hun gedegen 
rapportage, maar ook alle steun voor dit haal baarheids-
onderzoek. “Je gunt de dorpsraad de tijd te broeden op een 
goede oplossing. Sociale cohesie behoort tot de haarvaten 
van onze samenleving. Daar hoort een zwembad bij,” 
verwoordde Joost Nijhuis (VVD) de mening van de 
stadsdeelcommissie. 

Volgens voorzitter Bert Siemeling van de Dorpsraad Glanerbrug 
is een gedegen haalbaarheidsonderzoek nodig voor een goede 

besluitvorming. “Een onderzoek waarin de Glanerbruggers 
gevraagd zullen worden deel te nemen en wij als dorpsraad met 
ze samen zullen werken. Het zwembad moet van ons worden. 
Van de gemeente vragen we dit proces te faciliteren”. 

Het haalbaarheidsonderzoek moet zich volgens de dorpsraad 
richten op een realistisch plan met oog voor de toekomst voor de 
Glanerbruggers en verenigingen in Glanerbrug. Siemeling: “Aan 
een concreet renovatieplan moet je ook een kostenplaatje kop-
pelen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld gebruik maken van (Rijks)
subsidies, crowdfunding, sociale hypotheek en de inzet van vrij-
willigers. Ook zal je in beeld moeten hebben welke rechtsvorm, 
taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en eisen nodig 
zijn om (private) partijen bij de exploitatie te betrekken. Dat 
geldt ook voor een eventuele geïnteresseerde exploitant”. 

Is dit kruispunt nu veiliger?
GLANERBRUG - Het kruispunt van de Gronausestraat met de 
Kerkstraat en de Tolstraat is al tientallen jaren een veelbespro-
ken onderwerp onder de inwoners van Glanerbrug. Levensge-
vaarlijk, juist dat kruispunt moe(s)t veiliger, vinden velen. Dus: 
stoplichten terug of een rotonde aanleggen. 
Het ‘Fietsveiligteam’ dat meepraatte over de herinrichting van 
de Gronausestraat besliste anders: het onoverzichtelijke kruis-
punt wordt nu optisch verkleind door de aanleg van overrijdbare 
geleiders. Dat maakt het kruispunt ook veiliger. Is tenminste de 
verwachting. Afgelopen vrijdag zou die klus geklaard zijn. De 
fotograaf van de Grensstreek stond klaar om het ‘nieuwe’ kruis-
punt in beeld te brengen. Helaas, er werd nog volop aan gewerkt. 
Volgende Grensstreek beter!!

Vice-voorzitter Roelf Otter van Sportlust:  
“We beginnen met frisse moed aan de competitie’ 
GLANERBRUG - Gelukkig zijn er steeds meer versoepelingen 
omtrent corona. Hopelijk kunnen de sportclubs weldra weer 
als vanouds op volle toeren draaien. De Grensstreek peilde 
eens de stand van zaken bij SV Sportlust. Vice-voorzitter 
Roelf Otter was bereid een aantal vragen te beantwoorden. 

Hoe verging het de voetbalclub de afgelopen 15 maanden? 
Zoals bij alle verenigingen in Nederland is de coronatijd ook bij 
SV Sportlust een zwarte bladzijde in de geschiedenis op zowel 
sportief als financieel gebied. Binnen deze sombere periode 
mogen wij echter wel van geluk spreken dat er een groep leden 
heel goed bezig is geweest om allerlei zaken aan te pakken, met 
name onderhoud van de gebouwen en verfraaiing van het terras-
senmeubilair. Dit zal na de ‘lockdown’ duidelijk merkbaar zijn. 

Hebben jullie nog financiële compensatie gekregen? 
Natuurlijk hebben wij net als zovele verenigingen kunnen profi-
teren van vergoedingen van zowel de gemeente als de KNVB. 
Het zijn vergoedingen die de totale verliezen niet dekken... maar 
wel daar waar gaten zijn gevallen gedeeltelijk opvullen. 

Jullie zijn een aantal eerste elftalspelers kwijtgeraakt. 
Hoe zwaar weegt dat? 
Natuurlijk is elke negatieve wijziging in het ledenbestand een 
aderlating. Door het stopzetten van de competitie is ons de kans 
ontnomen om te promoveren van de 4e naar de 3e klasse. De 
jongens die vertrokken zijn, hebben een kwaliteit die boven de 
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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 zijn als Meesterschoenmaker gecer� fi ceerd door het Schoenmakersgilde
Daarom mogen we  ook alle originele materialen van

AVANG, van BOMMEL, van LIER, GREVE en LLOYD leveren en verwerken

Voor de Feestdagen Leren riemen, Nieuwe collec-
tie tassen, Portemonnees, Kaarthouders (anti schim)                                                                                         
Zuivere wollen pantoff els , HENDRIK bretels , Storm paraplu (tot  100 
km p/u) Sleuteletuis      Boodschappen trolly’s , Sleutelkasten, Geldkisten 
en nog veel meer  !

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

 
 
      

 
           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 
 

Bibliotheek Enschede weer open. Glanerbrug ook.
Vanaf 20 mei is ook de vestiging van de bibliotheek Enschede in Glanerbrug weer geopend. 
Uiteraard blijven alle corona maatregelen van kracht. Openingstijden: maandag (14.00 – 
17.30 uur) en donderdag (9.30 – 12.30 uur). 

Make-It Elektronische vakantiekaart 
(6-12 jaar)
Wanneer? Zaterdag 19 juni
Hoe laat? 15.00 – 16.30 uur
Waar? Online
Voor wie? Basisschool kinderen
Kosten? Gratis

Maak een elektronische vakantiekaart.  Ga je 
deze zomer op vakantie of wil je iemand een 
fijne vakantie wensen? Maak dan een eigen 
elektronische vakantiekaart.  
Je plakt eenvoudige elektronische circuits met 
geleidende kopertape en maak je eigen vakan-
tiekaart met een speciale elektronische bood-
schap. Bijvoorbeeld lichtjes die oplichten als je 
de kaart opent. Naar wie ga jij de vakantiekaart 
toesturen?

Ophalen techniek kitje in de Bieb 
Dit is een technische en creatieve workshop 
waarvoor je een techniek kitje nodig hebt. Bestel 
een techniek kitje via onderstaande ticketver-
koop. Op vertoon van de ontvangen e-mail kun 
je je techniek kitje ophalen in de Centrale 
Bibliotheek aan de Pijpenstraat. 

Hoe werkt het?
Bekijk via de speciale  KidsLab online 
pagina  alle geplande KidsLab workshops. Bij 
elke workshop vind je een lijst met benodigd-
heden (huis-, tuin- en keukenspullen) en een 
Zoom link (online gratis vergadertool). Verza-
mel de benodigdheden alvorens je gaat deelne-
men.

Op de aangegeven datum en tijdstip klik je op 
de Zoom link en volg je gratis de KidsLab work-
shop. Na de workshop van een uur is er nog 30 
minuten tijd voor vragen en tips. Aanmelden is 
niet nodig!

Kidslabs is een activiteit die we in samenwer-
king met Tetem en Twentse maakplaatsen heb-
ben ontwikkeld. Elke eerste en derde zaterdag-
middag van de maand kunnen kinderen van 6 
t/m 12 jaar met een labcoach online aan de slag 
met maak- en bouwworkshops!

Meer informatie en kaarten: 
www.bibliotheekenschede.nl/agenda
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Vice-voorzitter Roelf Otter van Sportlust:  
“We beginnen met frisse moed aan de competitie’

vierde klasse uitsteekt en zijn 
daarom vertrokken onder 
andere naar GVV Eilermark. 
Echte clubliefde is een ouder-
wets begrip en daar moet elke 
vereniging op zowel amateur 
als professionele vlak mee om 
moeten leren gaan. 

Hoe ziet de toekomst er nu 
uit? 
De toekomst zal voor de KNVB 

en dus ook voor SV Sportlust door de regelingen van de regering 
worden bepaald. Natuurlijk gaan wij, als de versoepelingen het 
toelaten, weer met frisse moed aan de competitie beginnen, het 
liefst morgen als het kan 

Tenslotte: we lazen dat er sprake was van een eventuele fusie. 
Wat heeft dat opgeleverd?
Dat is een vrij lang verhaal. Laat ik het kort houden: er zijn 
gesprekken geweest met de gemeente Enschede en met Avanti 
en Eilermark. Dat heeft tot niets concreets geleid, net als jaren 
geleden, aldus Roelf Otter.

“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

“Tien Veur” 
In deze Grensstreek de tweede “Tien Veur” quiz van de 
 Historische Kring Glanerbrug. In deze quiz stellen we uw 
kennis over Glanerbrug en zijn historie weer eens op de 
proef. In deze  “Tien Veur” drie vragen over het historische 
pand ‘Heersche’ . Onder de goede inzenders worden drie 
 GO-cadeaubonnen van €10  uitgeloot. Veel succes!!

1 - | Welke initialen en datum staan er in de officiële GEVEL-
STEEN van Heersche aan de Gronausestraat/Rijksweg?     
(Een van de oudste panden van Glanerbrug)

2 -  Behalve een kruidenierswinkel was in hetzelfde pand nog 
meer bedrijvigheid te vinden. Welke ?

3 -  In de jaren '90 werd het pand in ere hersteld en werd het 
een …... winkel ?

Mail uw antwoord(en) voor vrijdag 18 juni naar jenne.smit@
gmail.com. Of in een envelop in de bus gooien aan de Nieuw 
Frieslandstraat 37. Vergeet niet uw naam en adres te vermel-
den. 

Kaartverkoop Zwem4Daagse van start!
ENSCHEDE - Voor de 45e keer organiseert Sportaal een 
Zwem4Daagse, ditmaal bij het Aquadrome. 

Dinsdag 22 juni tot en met vrijdag 25 juni organiseert Sportaal 
alweer de 45e zwemvierdaagse in het Aquadrome. Jong en oud 
hebben dan de mogelijkheid om 250, 500 of 1000 meter per dag 
te zwemmen. 

Je kunt terecht bij het Aquadrome tussen 15.00 uur – 20.00 uur in 
tijdsloten van 30 minuten voor maximaal 30 deelnemers. Op 
deze manier wordt er ook aan de regels van het RIVM gehouden. 
De kosten om mee te doen aan de zwemvierdaagse bedragen 
€10,-. 

Voor meer vragen kun je contact opnemen met Mark Journee via 
m.journee@sportaal.nl.

Ons Clubje meer dan alleen een korfbalvereniging
GLANERBRUG – Bij de Glanerbrugse korfbalvereniging Ons Clubje komen de leden op de eerste plaats. Hun ontwikkeling 
wordt op verschillende manieren ondersteund. Daarnaast streven ze bij Ons Clubje in Glanerbrug een maatschappelijke rol 
na door naast korfbal meerdere activiteiten te organiseren. 

Ons Clubje is meer dan alleen een korfbalvereniging.  Maar bij alle activiteiten staat plezier voorop. 

Zo organiseert Ons Clubje op zaterdag 12 juni aan de Ekersdijk 
in samenwerking met het KNKV een vrienden/vriendinnentrai-
ning voor kinderen van de basisschool. De clinic staat onder lei-
ding van Dolf Nijbroek van het KNKV. Leerlingen uit de groepen 
1 tot en met 6 zijn welkom van 18.00 tot 19.00 uur. En leerlingen 
uit de groepen 7 en 8 van 19.00 tot 20.00 uur. Uiteraard worden 
tijdens deze clinics de geldende corona maatregelen van het 
NOC*NSF gehandhaafd. 

Wil je graag meedoen of meer informatie over onze vereniging 
neem dan contact met ons op via: 
JTC@GKV-ONSCLUBJE.NL 

Samenwerking met Cruyff College
Naast bovenstaande clinics zijn wij blij dat wij als korfbalvereni-
ging een samenwerking met het Cruyff College hebben kunnen 
aangaan.
Door middel van het organiseren van activiteiten bij onze ver-
eniging kunnen studenten van het Cruyff College delen van hun 
studie halen. Deze studenten zijn allen jonge getalenteerde 
sporters die dankzij het JCC-programma full-time kunnen wer-
ken aan hun eigen sportieve ontwikkeling. Zo verzorgden kick-
bokskampioen Dilara Hamamioglu en waterpoloster Kari 
Ankone afgelopen woensdag een activiteit voor de leden van OC 
waarbij meerdere sporten centraal stonden.

Wie wilt weer noar hoes!!
ENSCHEDE/GLANERBRUG - Op vrijdag 21 mei startte FC 
Twente met de verlenging van de seizoenkaarten. En net als 
in het vorige jaar ging dit weer als een tierelier. Na één dag 
waren er alweer ruim 10.000 supporters die hun vertrouwen 
in de club bevestigd hadden en de aantallen liepen snel op. 
Nu staat de teller al op 15.000 verkochte seizoenkaarten.  
In Glanerbrug hebben meer dan 400 mensen een seizoen-
kaart. Daarvan heeft 92% verlengd. Voor 100% moeten er nog 
34 mensen verlengen.

De zaterdag na de start gingen de meeste supportersverenigin-
gen waaronder onze SV-Glanerbrug met vertegenwoordigers 
van de club op pad om deze verlengers te bedanken. In Glaner-

brug was het de technische man en oud-speler Jan Streuer die 
met enkele leden van ons langs de deuren waarbij een Grolsch 
beugel en een poster als bedankje uitgedeeld werd. Hij was blij 
verrast en schonk onze vereniging een gesigneerd shirt. Deze 
gaan we verloten via de Facebookpagina onder de inzenders van 
een goed idee voor onze SV. Dat kan een activiteit voor de leden 
zijn of een maatschappelijke actie in Glanerbrug. Heb je een 
idee, geef het door aan de SV! 

Op een later tijdstip ontvangen alle verlengers van de seizoen-
kaarten een retro trainingsjasje in een mooie rode kleur om de 
geverfde veste nog roder te maken. En dat zou dan in het nieuwe 
seizoen moeten gebeuren mét publiek!

Op de zaterdag na de start van de verkoop van de seizoenkaarten ging Jan Steuer met enkele leden van de SV Glanerbrug met een  
‘presentje’ op bezoek bij de supporters die al hebben verlengd. 
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Drachten

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)

GoorEmmen (3x)Emmen (3x)Emmen (3x)
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
31 mei t/m 14 juni 2021. 

@medikamentediegrenze

Instant noodles kip 
of rundsmaak 85gr
Per stuk € 0,29

Hotmint 4-pack 
Per 4-pack € 0,59

Bier 4x250ml
Per 4-pack € 1,99

Hugo Boss

Haribo

Dolce Gusto

Omo

Mr. Muscle

Mexx

Perskindol

Appelsientje
Goudappeltje 100% puur sap 
troebel 200ml
Per stuk € 0,19

Men edt 40ml

Zure goudbeertjes 300gr

Cold brew coffee 12 cups

* Geschikt voor 
Dolce Gusto apparaat

Universal poeder deep clean 5kg
100 wasbeurten

Noodles Sportlife

Toiletblok floral 38gr
Per stuk € 0,59

Geschenkverpakking woman 
edt/bl 20/50ml

Heineken

Cool spray 250ml of cool gel 100ml

-34%

-77%

-77%

elders   € 30,50

elders   € 2,94

elders   € 4,35

€ 19,99

€ 0,69

€ 1,00

-57%

elders   € 13,95
€ 5,99

20/50ml

Palmolive
Handzeeppomp milk & honey 300ml

-46%

elders   € 1,85
€ 1,00

300ml

Old Spice
Deospray strong slugger 150ml

-85%

elders   € 6,50
€ 1,00

150ml

€ 1,00

250/100ml

Robijn
Wasmiddel vloeibaar color 
pink sensation 750ml

-50%

elders   € 2,99
€ 1,50

750ml

300gr

12 cups

85gr

4-pack

4-pack

40ml

-65%

elders   € 23,10
€ 7,99

5kg
100 wasbeurten

200ml

*Wij verkopen geen alcohol onder de 18 jaar.

-81% -81%

-81%

elders   € 5,16 elders   € 5,40

elders   € 5,40

38gr

-84%

elders   € 6,10

2 voor
€ 1,00

Denim
Deoroller raw passion, fire of illusion 50ml
Per stuk € 0,39 50ml

-72%

elders   € 3,55

3 voor
€ 1,00

4 voor
€ 1,00

2x4-pack
€ 1,00

3x4-pack
€ 4,99

*Exclusief statiegeld

-92%

elders   € 32,48

1 krat à 24st
€ 2,99*

Elk tweede 
krat gratis!
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