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Terug in de (komkommer)tijd: 
gedicht van Hennik Kötter

Inloopavond Natura 2000 over 
werkzaamheden Aamsveen

Balkon Festival is op 3 en 4 juli 
in Roombeek en het centrum 
van Enschede

GLANERBRUG – In sommige winkels aan de Gronausestraat 
kun je ook ruiken waar je bent. Zo ook in servicecentrum ‘De 
Oude Leest’ waar Henk Olijve de scepter zwaait. Dit jaar zit 
hij 45 jaar in het vak, zijn vak. Henk is meester in het ambacht 
van schoenmaker. Voor de Grensstreek reden genoeg met 
deze vakman terug te blikken. 

De Gronausestraat 1263 is 
voor zover ik weet altijd het 
adres geweest waar je naar 
toe kon voor het herstellen 
van schoenen. Schoenmakers 
Heer en Van de Wal waren er 
gevestigd. En sinds juli 2013 
heb jij er je zaak. Hoe ben je er 
terechtgekomen?

“Tja dat is wel een lange weg 
geweest, vanaf 1976. Als jon-
gen van 17 jaar oud ben ik na 
de middelbare school begon-
nen bij schoenmaker Naafs 
op het Deppenbroek. Eigen-
lijk bij toeval. Ik stond, op 

zoek naar werk, bij Alink, de 
huishoudzaak nu aan de 
Korte Hengelosestraat. Daar 
stond mevrouw Naafs ook. Ze 
had meegeluisterd en vroeg of 
ik geen belangstelling had bij 
Naafs te komen werken. Ze 
zochten een leerling. Het leek 
me wel een mooi vak, dus 
koos ik voor Naafs. Daar heb 
ik het vak geleerd, ben binnen 
het bedrijf opgeleid. Daarna 
heb ik nog alle vakdiploma’s 
gehaald. Toen Naafs een 
tweede zaak opende aan de 
Haverstraatpassage heb ik 
daar tot 2009 franchise 

gewerkt. Naast Kick van der 
Vall. Daarna ben ik een tijdje 
uit de running geweest. 
Negentig uur werken in de 
week brak me op: burn-out. 
Na een tijdje ben ik voorzich-
tig weer begonnen bij sleutel-
specialist Schuurman in Mar-
kelo. In 2013 hoorde ik dat 
Van de Wal in Glanerbrug 
ermee wilde stoppen. Zijn 
zaak op het Deppenbroek 
wilde hij aanhouden. In Gla-
nerbrug zit ik nu dus nu al 
bijna acht jaar.”

Je bent gecertificeerd 
schoenmaker, Wat moet ik 
me daarbij voorstellen?
“Bij mij kun je sowieso voor 
alle voorkomende reparaties 
aan schoenen terecht. Of het 
nu een paar pumps of berg-
schoenen zijn. Dat maakt niet 

uit. Ook voor orthopedische 
aanpassingen van schoenen. 
Eigenlijk werk ik met alles van 
leer. Van een nieuwe rits zet-

ten in een leren jas tot het 
repareren van hoofdstellen 
voor paarden. Ik draai er mijn 
hand niet voor om. Op de 

website www.oudeleest.nl 
staat het hele rijtje wel op.” 

Lees verder op pagina 3

Henk Olijve van servicecentrum De Oude Leest zit 45 jaar in het vak:

Van pumps tot bergschoenen, Henk Olijve draait 
zijn hand er niet voor om

Henk en Jolande Olijve werken samen in servicecentrum ‘De Oude Leest’  (foto Jenne Smit)

Berkenven is fan van Oranje
GLANERBRUG – Miljoenen Nederlanders volgen op tv de Euro-
pese kampioenschappen voetbal. En wanneer Nederland speelt 
zijn het er gauw een paar miljoen meer. Oranje heeft deze weken 
ook het nodige effect op de saamhorigheid in een buurt of een 
straat. Hoewel een rondje door Glanerbrug toch wel een beetje 
tegenvalt. Waar is die anders zo uitbundige Dr. Stamstraat bij-
voorbeeld? Dan doen de Bentstraat en de Heurmanstraat en 
pastoor Meijerstraat in het Tranendal het beter. Maar als ik de 
mooiste mag kiezen dan is het Berkenven. Al was het maar om 
het spandoek met de slogan ‘Berkenfans steunen Oranje’. 

(foto Jenne Smit)

Wilhelmina sluit seizoen af met openluchtconcert
Glanerbrug - Op zaterdagmiddag 3 juli trakteert Muziek-
vereniging Wilhelmina Glanerbrug bij goede weersomstan-
dig heden de omwonenden van haar clubgebouw aan de 
Schip holt straat op een gevarieerd buitenconcert. Dit concert 
vindt plaats op de parkeerplaats van Sporthal de Brug, direct 
naast de locatie van Wilhelmina.

Aan dit optreden wordt mede-
werking verleend door alle 
onderdelen van de vereniging. 
Voor het kinderkoor van Wil-
helmina, de KIWI’s, is dit het 
eerste openbare optreden 
sinds de oprichting in februari 
2020. Vanwege de coronapan-
demie ging telkens wel iets 
niet door, hetzij de repetities 

dan wel een uitvoering. Daar-
door is de grootte van het kin-
derkoor ook nog vrij beperkt 
gebleven. Na de zomervakan-
tie wordt er, in samenwerking 
met alle 7 basisscholen van 
Glanerbrug en de Esmarke, 
weer een actie op touw gezet 
om meer kinderen met muziek 
in aanraking te brengen. Met 

de stem of op een blaasinstru-
ment.

Het concert begint om 15.30 
uur met een optreden van het 
Aspirant Jeugd Orkest Wilhel-
mina, het A.J.O.W.  o.l.v. 
Nienke Langkamp. Vervolgens 
het debuutoptreden van de 
KIWI’s, het kinderkoor Wilhel-
mina o.l.v. Renée Bisschop en 
aansluitend het Jeugd & 
Opleidingsorkest Wilhelmina, 
het J.O.W. o.l.v. Nikki Kleijsen.                                       
Uiteraard wordt het optreden 
dan afgesloten met een aantal 
luchtige nummers door het 

Grootorkest van Wilhelmina 
o.l.v. Fried Dobbelstein.

Na afloop van dit buiten optre-
den zal er in- en rond het 
gebouw van Wilhelmina, 
uiteraard met inachtneming 
van de nog lopende maatrege-
len t.a.v. corona, een gezellig 
samenzijn plaatsvinden. We 
maken dan gebruik van de 
gelegenheid een aantal jubila-
rissen uit 2020 en 2021 en ook 
de geslaagden aan de Kaliber 
Kunstenschool in het zonnetje 
te zetten.

Dorpsraad komt handen tekort
Help!! Wij komen handen tekort!
We zijn daarom op zoek naar Glanerbruggers die mee willen 
denken over de toekomst van ons dorp. Dorpsbewoners die 
actief een steentje bij kunnen/willen dragen. 

Wie zijn wij en wat doen we?
We zijn een stichting die zich richt op ruimtelijke ordening, 
leefbaarheid, woonklimaat en het welzijn in/om Glanerbrug. 
We hebben contact met bewoners en organisaties en onder-

houden korte lijntjes met het 
‘gemeentelijke apparaat’ in 
Enschede. 

Lijkt het je leuk om in ons frisse bruisende team je stem te laten 
horen? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Stuur een kort mailtje naar  info@dorpsraad-glanerbrug.nl  en 
we nemen z.s.m. contact met je op. Tot gauw?
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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 8 juli 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 maan-
dag als woensdag aan tijdens de inloop-tijden). Het Wijkteam is 
ook per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@twentseallian-
tie.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 27 juni 10.00 uur  ds. Lambers - Heerspink
Zondag 4 juli 10.00 uur  ds. Kroeskop (Afscheid knd/nieuwe 
ambtsdragers)

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Vrijdag. 2 juli 10.00 uur Eucharistieviering met parochievicaris 
Rekveld.

Protestantse kerk Glanerbrug

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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Vervolg van pagina 1:

Henk Olijve is meer dan alleen 
schoenmaker
Je noemt je zaak Servicecentrum De Oude Leest.  
Betekent dat dat je nog andere service biedt naast het 
repareren van schoenen?
“Inderdaad. De kennis van de sleutel- en slotenservice die ik bij-
voorbeeld bij Schuurman in Markelo heb opgedaan breng ik nu 
nog steeds in de praktijk. Maar er is nog veel meer op te noemen 
zoals het graveren van naamplaten en dierenpenningen, het 
vervangen van accu’s en batterijen in horloges en de afstands-
bediening van autosleutels. Verder slijpen we messen, scharen 
en tuingereedschap. En niet te vergeten ons winkeltje. Daarin 
verkopen we lederwaren zoals horlogebanden, tassen, riemen, 
sleuteletuis, portemonnees en creditkaarthouders. Maar ook 
sleutelhangers, pantoffels en wandelstokken. 

De Oude Leest…
Een leest was vroeger een mal waarmee de schoen kon worden 
gevormd. De naam verwijst naar het oude ambacht.

De Oude Leest
Gronausestraat 1263, Glanerbrug
Telefoon: 053-5388868
Mobiel: 06-10282878
Email: deoudeleest@outlook.com
Website: www.oudeleest.nl

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag: 9.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 – 16.00 uur

Inloopavond Natura 2000 over werkzaamheden Aamsveen
GLANERBRUG - Op donderdag 1 juli aanstaande organiseert 
Landschap Overijssel een informatieavond voor iedereen 
met interesse in het Natura 2000-gebied Aamsveen. Hier gaan 
vanaf september grootschalige natuurherstelwerkzaamheden 
plaatsvinden. Belangstellenden kunnen kiezen uit twee 
inloopmomenten in Bistro Hölterhof aan de Huize 
Holterhoflaan 10 in Enschede.
 
Twee rondes
Er zijn op 1 juli twee (identieke) informatierondes van zestig 
minuten. De eerste ronde start om 19.00 uur (eindtijd 20.00 uur), 
de tweede om 20.30 uur (eindtijd 21.30 uur). Het maximum aan-
tal deelnemers per ronde is vierentwintig. Hiermee kan iedereen 
én gemakkelijk anderhalve meter afstand houden én is er ruim-
schoots tijd om vragen te stellen en gesprekken te voeren.
 
Aanmelden
Aanmelden voor de inloopavond kan via e-mail t/m 30 juni 2021 
via  eveline.vandervliet@landschapoverijssel.nl  en onder ver-
melding van:
–  gewenst aanvangstijdstip (19.00 of 20.30 uur)
–  voorletter(s) en achternaam
–  telefoonnummer (t.b.v. Covid-19 bestrijding)
–  e-mailadres
 
Drie informatiepunten
Tijdens de inloopavond zijn er drie informatiepunten ingericht 
met specialisten van Landschap Overijssel, Waterschap Vechts-
tromen en de provincie Overijssel. Ook zijn de aannemer en de 
toezichthouder aanwezig die de werkzaamheden vanaf septem-
ber uitvoeren en begeleiden. Bij ieder infopunt liggen kaarten en 

andere documentatiematerialen die de urgente problemen, 
gemaakte keuzes en geplande werkzaamheden in het Aamsveen 
verder toelichten.  
 
Over het Aamsveen
Het oeroude en uitgestrekte Aamsveen is uniek door zijn prach-
tige natuurlijke overgangen tussen het (levend) hoogveen en de 
omgeving. Het is een van de weinige nog aanwezige hoogveen-
gebieden in West-Europa en vormt een geheel met het Amts-
venn/Hündfelder Moor in Duitsland. Het is geliefd bij natuur-
liefhebbers vanwege zijn vele zeldzame planten en dieren, en 
heeft een bijzondere plek bij omwonenden en bezoekers door 
zijn rust en vergezichten. 

Het gebied staat zwaar onder druk als gevolg van te lage gemid-
delde grondwaterstanden, ‘lekkages’ in het veen en overvloe-
dige stikstofneerslag. Kwetsbare planten en dieren, zoals de 
gevlekte orchis, welriekende nachtorchis, blauwe zegge, klokjes-
gentiaan, boomkikker en gentiaanblauwtje worden hierdoor 
ernstig bedreigd en staan op het punt voorgoed te verdwijnen. 
De aanwas van jonge berken en dennen in het gebied, én hun 
waterconsumptie, versterkt de problemen nog verder.
Natura 2000-projectpartners
Landschap Overijssel - eigenaar en beheerder van het Aams-
veen - is in opdracht van de provincie Overijssel trekker van het 
project. In het project werken meerdere partijen samen: provin-
cie Overijssel, gemeente Enschede, waterschap Vechtstromen, 
stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Enschede 
(STAWEL) en Landschap Overijssel. 

Ondanks moeilijk coronajaar 
opnieuw Keurmerk en certificaten 
voor Vredehof
ENSCHEDE - Ondanks alle restricties en maatregelen waar 
de medewerkers van Vredehof het afgelopen moeilijke 
‘coronajaar’ mee te maken hebben kregen, heeft Vredehof 
Uitvaartverzorging opnieuw het Keurmerk Uitvaartzorg 
(inclusief mortuariumbeheer), het NEN-EN-ISO 9001:2015 
certificaat en GreenLeave certificaat behaald voor de gehele 
organisatie. Algemeen directeur Pedro Swier zegt dan ook 
trots te zijn op alle medewerkers die samen hebben gezorgd 
voor het behalen van dit mooie resultaat. 

Het ISO certificaat is van toepassing op het regelen en uitvoeren 
van uitvaarten, het overbrengen en verlenen van de laatste zorg 
aan overledenen, mortuariumbeheer en thanatopraxie. Zowel 
het ISO 9001 als het Keurmerk Uitvaartzorg legt de nadruk op 
klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg 
en continue verbetering. Het beleid, de efficiëntie van bedrijfs-
voering en de processen en procedures zijn geoptimaliseerd en 

COLUMN 

na de oorlog
Op 1 april 1945 kwam er in Glanerbrug dus een einde aan de 
bezetting. Werd groots gevierd in ons dorp met in diverse stra-
ten heel mooie erebogen. De dag na de bevrijding stonden de 
auto’s en tanks van onze bevrijders in een lange rij opgesteld 
op wat wij het peerdenpad noemden. De oude weg die naast 
de Rijksweg van Glanerbrug naar Enschede loopt, van het 
einde van het dorp tot aan het Lindenhof. Als jongens liepen 
we langs de daar opgestelde voertuigen en als we soldaten 
zagen, vroegen we: “Tjoklat?” Is later nog een chocolademerk 
geworden… Af en toe kregen we een stukje chocola en waren 
we de koning te rijk.

Aan de grens met Duitsland hadden onze bevrijders een ver-
boden strook ingesteld. Op het bord op de straat stond: “Halt! 
Verboden strook.” Stond op ongeveer 100 meter van de grens.
Dat leidde soms tot bijzondere situaties, op het Bultserve bij-
voorbeeld. Er waren daar toen twee voetbalvelden. Het eerste 
veld, naast de boerderij van Stolk, was het veld van de voetbal-
club Glanerbrug. Iets oostelijker, dichtbij de grens lag het veld 

van Avanti, dat in de verboden strook 
lag.
Er waren bij Avanti altijd redelijk veel kijkers. Een probleem 
dus.
De praktische oplossing was dat de toeschouwers tot de mid-
dellijn mochten komen. Gelukkig gold dat niet voor de spelers, 
die mochten het hele veld gebruiken...
Aan de kant bij de middellijn stonden gewapende  bewakers 
die toezicht hielden, dat niemand de regels overtrad. Er was 
nog één uitzondering, bij de goal die het dichtst bij de grens 
stond, mochten twee ballenjongens staan, om de naast gescho-
ten  ballen op te halen.

Rare situatie: op het halve veld honderden toeschouwers die 
minstens drie rijen dik stonden te kijken en de andere helft 
helemaal leeg. Behalve de voetballers en de twee ballenjon-
gens dan.

Henk van der Vegt

getoetst aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Als 
duurzame GreenLeave gecertificeerde uitvaartverzorger houdt 
Vredehof zich aan de zeven kernprincipes van GreenLeave. 
(goed werkgeverschap, duurzame bedrijfsvoering,  duurzame 
Inkoop, eerlijk zaken doen, maatschappelijke betrokkenheid, 
eerlijk en transparant communicatie over duurzaamheid  en het 
opleiden van medewerkers op het gebied van duurzaamheid). 
Door het behalen van deze certificaten voor de gehele bedrijfs-
voering zijn de klanten van Vredehof dan ook verzekerd van een 
optimale, duurzame en continue kwaliteit van de diensten.
Meer informatie op www.vredehof.nl

Inge Braamhaar en Pedro Swier van Vredehof zijn trots op alle 
medewerkers  (foto Vredehof)

Vorig jaar is Landschap Overijssel in het Aamsveen begonnen met 
die grote klus. Het veengebied is uniek in Nederland vanwege de 
grotendeels onbeschadigde laggzone. Zo heet het overgangsgebied 
tussen het hoogveen en het dal van de Glanerbeek.  Dat gebied 
dreigt uit te drogen omdat de Glanerbeek te veel water te snel 
afvoert. Eind vorig jaar zijn onder andere jonge (berken)boom-
pjes verwijderd.  (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

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

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.

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

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

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

post EnschedeUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-

tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-

men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 

Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-

sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 

voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 

nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-

4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 

apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 

Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-

foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 

de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 

lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 

vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 

welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 

u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-

matie op één gezamenlijke site.

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be-

staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 

Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy-

siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer-

de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo-

wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysio-

therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 

het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij 

niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. 

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de 

bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht 

in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem 

en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in 

het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het ope-

nen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de 

stabiliteit van het bekken. Deze spieren werken nauw samen 

met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke func-

tie in het dagelijkse bewegen en bij het vóórkomen van rug- 

en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op an-

dere manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan ongewild 

verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken 

aandrang om te plassen of ontlasten, veel te vaak naar het 

toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij 

het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, 

baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen 

samenhangen met niet goed functionerende spieren. De  

bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trai-

nen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt 

daarbij soms gebruik van speciale apparatuur (EMG-meting 

van de activiteit van de bekkenbodemspier, biologische te-

rugkoppeling, remmen van een overactieve blaas,  naboot-

sen van spierfunctie, etc.) Ze geeft indien nodig advies over 

ondersteunende hulpmiddelen.Ook voor eenmalig advies bent u welkom. Indien nodig (en 

wenselijk) kan hierbij ook de hulp van de andere disciplines 

ingeroepen worden, zoals manuele therapie, sportfysiothe-

rapie en kinderfysiotherapie.Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen 

de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, 

vergoed door uw zorgverzekeraar.
Onze praktijk is gevestigd in het Ariënshuis, ZorgPalet,

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

ANBO-nieuws
GLAnERBRUG – Op donderdag 28 januari houdt de AnBO

Glanerbrug de eerste bingo in het Ouderencentrum aan de 

Kerkstraat 28 in Glanerbrug. De zaal is open om 19.00 uur, 

om 20.00 uur gaan de balletjes rollen. Iedereen is van harte 

welkom, de koffie staat klaar. 

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

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

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het gemengd koor

5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie-
huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon-

huis;
- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak-

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

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

huis;

B - Verleende Bouwvergunningen
- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 

(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

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

(verleend 21-01-2010);
B2 - Verleende vergunningen en ontheffingen
(ART. 3.6 Wro)- Jaargetijdenweg blok E, kavel 7 (20093182): het bouwen van 

een kantoor met bedrijfsruimte (verleend 15-01-2010);D - Verleende sloopvergunning- Redemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 

Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan 
Bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-

del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 

dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 

de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-

rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

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

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-

ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-

werpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de ge-

meenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ont-

werp-bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1, BWT 

nummer 20090379. Indien u mondeling uw zienswijze ten 

aanzien van dit plan naar voren wenst te brengen, dan kunt 

u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het 

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ensche-

de, telefoon 053 – 4815325. 

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 

19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 

bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek-

king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 

Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.

U kunt ook schriftelijk reageren en een brief sturen t.a.v. de 

directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 

postbus 173, 7500 AD Enschede. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet (www.en-

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 

binnen twee maanden afgehandeld.

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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

post EnschedeUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-

tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-

men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 

Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-

sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 

voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 

nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-

4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 

apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 

Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-

foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 

de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 

lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 

vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 

welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 

u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-

matie op één gezamenlijke site.

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

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, m.m.v. het gemengd koor

5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie
huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon

huis;
- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak

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

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

huis;

B - Verleende Bouwvergunningen
- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 

(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 
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DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 
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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
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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 

Bibliotheek Enschede weer open. Glanerbrug ook
Ook de vestiging van de bibliotheek Enschede in Glanerbrug 
is alweer een tijdje geopend. Openingstijden tot 1 juli: 
maandag (14.00 – 17.30 uur), woensdag (14.00 – 17.30 uur) en 
donderdag (9.30 – 12.30 uur). 
Openingstijden van 1 juli t/m 31 augustus: maandag (9.30 - 
12.30 uur), woensdag (9.30 - 12.30 uur) en donderdag (9.30 - 
12.30 uur). Overige dagen gesloten

Agenda
Woensdag 30 juni - SIVE: Inspirerende Ontmoeting met Lous 
Scheers
Lous vertelt haar persoonlijke 
verhaal over afvallen, aanko-
men en de grote stap om een 
maagverkleining te onder-
gaan. Lous wil graag een klank-
bord zijn voor mensen die vra-
gen hebben, er over nadenken, 
informatie willen  etc.

Meer info
De kosten voor deelname zijn €3,-. SIVE serveert deze middag 
geen lunch. Je mag je eigen lunch meenemen.

Aanmelden
Heb je interesse? Meld je dan aan via info@sive.nl
Datum woensdag 30 juni 2021
Tijd 12:30 tot 13:30 uur
Waar Bibliotheek Enschede Centrale
Voor wie Volwassenen (18+)
Prijs Gratis

Donderdag 1 juli: Herenboeren Twente van start
Voorlichtingsbijeenkomst door Douwe Korting (Herenboeren 
Nederland) en Marianne Kooistra (Herenboeren Twente) en 
gemodereerd door Arie Fokkink (Twente-Circulair), over de ins 
en outs van een Herenboerderij. 
Herenboeren Nederland is natuurvriendelijke, kleinschalige en 
lokale landbouw. De eerste Herenboerderij is in 2016 in Boxtel 
opgericht. Op dit moment zijn er al negen waarbij zo’n vijfdui-
zend burgers zijn aangesloten. 
Bij voldoende leden en een goede locatie kan de eerste Heren-
boerderij Twente starten; een kleinschalige coöperatieve boer-
derij die van het vroege voorjaar tot de late herfst groente, fruit, 
aardappelen, vlees en eieren produceert. De boerderij is in 
eigendom van ongeveer 200 huishoudens. Er is een boer in 
dienst voor een eerlijk loon. 

Voor € 2000 kan een huishouden lid worden. Voor een eenper-
soonshuishouden ligt dit bedrag beduidend lager. Met de geza-
menlijke inleg worden de benodigde investeringen gedaan. 
Vanaf de eerste oogst eet je duurzaam en eerlijk geproduceerd 
voedsel van je eigen boerderij voor circa € 10 per week per mond. 
Om tot realisatie te komen zoeken Herenboeren Twente gelijk-
gezinden die zich willen aansluiten. Iedereen is van harte wel-
kom. 

Interesse? 
Heb je interesse? Meld je dan aan via de knop voor ticketverkoop 
aan op de website voor deze gratis bijeenkomst. 

Datum donderdag 1 juli 2021
Tijd 19:30 tot 20:45 uur
Waar Bibliotheek Enschede Centrale
Voor wie Volwassenen (18+)
Prijs Gratis

Meer informatie en kaarten: www.bibliotheekenschede.nl/agenda
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Monumentenprijs Enschede 2021 gaat van start 
ENSCHEDE - Dit jaar zijn de Gemeentelijke Monumentenprijs 
en de SHSEL Erfgoedprijs uit voorgaande jaren voor het eerst 
samengevoegd tot één: de Monumentenprijs Enschede. Op 
zaterdag 11 september 2021 zal wethouder Jeroen Diepemaat 
deze Monumentenprijs Enschede uitreiken. Hiermee opent 
hij ook de Open Monumentendagen. Ook SHSEL voorzitter 
Dick Buursink zal het woord voeren. Met de prijs willen de 
gemeente Enschede en SHSEL de monumenten en het 
cultureel erfgoed in het zonnetje zetten. 

Enschede kent zo’n 280 rijks- en gemeentelijke monumenten en 
ook nog enkele archeologische monumenten. Denk hierbij aan 
het oeroude ‘Laagje van Usselo’ tot aan het balengebouw van 
Roombeek. Heel vaak kijken we over onze eigen prachtige 
monumenten heen, omdat ze zo ‘alledaags’ zijn geworden. Met 
de Monumentenprijs willen beide instanties daar wat aan doen 
en ook juist de inwoners van Enschede daarbij betrekken. Ieder-
een kan tot en met zondag 4 juli (snel reageren dus!!) suggesties 
voor de Monumentenprijs Enschede indienen bij de Stichting 
Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL), die de ver-
kiezing organiseert en financieel mede ondersteunt. Het thema 
van de Monumentenprijs Enschede: Disse daagn steet de duur 
altied lös.

Brede toegankelijkheid centraal
Het thema van dit jaar ‘Disse daagn steet de duur altied lös’ legt 
de focus op monumenten waar iedereen welkom en gelijk is. Op 
welke (monumentale) plekken werd er geleefd, gewoond of 
gewerkt en waar heeft iedereen zich welkom gevoeld? Of dat nu 

een woning, een godshuis, een theater, een park, een speeltuin, 
een café of een oude nederzetting is, het barst in ons land van de 
monumenten. Zo ook in Enschede, zowel in de stad als in de 
dorpen en het buitengebied. De brede toegankelijkheid van 
monumenten staat dit jaar centraal, zowel tijdens de landelijke 
BankGiro Loterij Open Monumentendagen als bij de Monu-
mentenprijs Enschede. Het zou leuk zijn indien we uit allerlei 
categorieën suggesties krijgen voorgedragen en kandidaten 
kunnen nomineren voor de prijs. De jury staat open voor goed 
onderbouwde suggesties voor een breed scala aan monumen-
ten of cultureel erfgoed, of zelfs archeologische vindplaatsen. 
Uw suggestie hoeft zelfs niet een formeel monument te zijn. 
Enschede kent namelijk veel bijzondere gebouwen en locaties 
die niet op een monumentenlijst staan, maar net zo belangrijk 
zijn voor ons cultureel erfgoed. 

Aanmeldingsprocedure 
Iedereen kan suggesties voor de Monumentenprijs Enschede 
aanmelden. U kunt uw suggestie mailen naar: mp@shsel.nl. 

In uw mail vermeldt u: 
1. Uw naam en eventueel uw telefoonnummer 
2.  Naam en adres van uw suggestie (Indien geen adres, dan de 

locatie waar we uw suggestie kunnen vinden.) 
3.  oelichting in maximaal 100 woorden waarom uw inzending de 

Monumentenprijs verdient te winnen, liefst aansluitend bij 
het thema “Disse daagn steet de duur altied lös’. 

Inzenden kan tot en met zondag 4 juli. Voor verdere informatie: 
06 20 01 69 16. 

Selectie en prijsuitreiking 
In de jury zijn dit jaar meerdere geledingen vertegenwoordigd: 
inwoners van Enschede, Architectuurcentrum, eigenaren/
beheerders van erfgoed, Adviescommissie Cultuurhistorie en 
studenten. De jury (met achtergrond) bestaat uit de volgende 
personen: Paul van Wijk (voorzitter jury/ Comité OMD 
Enschede), Matthijs Schaap (secretaris jury/ Comité OMD 
Enschede), Géke Bakker (student Saxion), Ellen Edens (Advies-
commissie Cultuurhistorie en archeologe), Naz Ergin (junior 
stadsdichter), Marlyn Everink (archeologe), Hein Jan Geerdink 
(Architectuurcentrum/Comité OMD Enschede), Mary van Heek 
(Stichting Edwina van Heek), Thomas Metscher (restaurateur/
Monumentencommissie SHSEL) en John Middelhuis (inwoner 
Enschede/Comité OMD Enschede) 

De jury kiest in juli uit alle inzendingen er vijf die meedingen 
naar de Monumentenprijs Enschede. Uit deze genomineerden 
wordt in september vervolgens de winnaar gekozen. Tijdens de 
opening van de Open Monumentendagen op zaterdagmorgen 
11 september wordt de winnaar bekend gemaakt. De locatie 
daarvan wordt nog via de media medegedeeld. De winnaar ont-
vangt een bedrag van € 3.000, een kunstwerk en een plaquette. 

In 2013 werd de Gemeentelijke Monumentenprijs voor de eerste 
keer uitgereikt. Villa Welna was toen de gelukkige. Bij de vol-
gende edities ging de prijs naar de West-Indiëschool, de Lonne-
kermolen en de Synagoge. De SHSEL Erfgoedprijs ging in 2018 
naar de “Gouden Bocht van Enschede” met een ensemble 
Jugendstilpanden aan de Ripperdastraat. 

Eerdere winnaars zijn de West-Indië school (foto links) en Lonneker molen (foto rechts)

Terug in de (komkommer)tijd
In de rubriek Kiek eens (d)an ziet u regelmatig een foto uit de 
oude doos. Maar behalve foto’s heeft de Grensstreek ook 
gedichten en verhalen in het archief. In deze komkommertijd 
duiken we dus maar eens in het archief en komen daar de 
gedichten van Hennik Kötter tegen. Zeker de moeite waard 
weer eens voor de nieuwe lezers van de Grensstreek te 
presenteren!

Wie was Hennik Kötter?
Hennik Kötter: ‘Je hoort wat en je ziet wat en je leert er iedere 
dag nog iets bij’
Als zelfstandig broodventer bracht Hennik 53 jaar lang brood 
langs de deur. Het omgaan met mensen was voor hem steeds 
een bron van inspiratie voor zijn gedichten in het wat hij noemt 
aangepast Glanerbrugs dialect. ‘Je hoort wat en je ziet wat en je 
leert er ook nog wat bij,’ merkte de geboren en getogen Glaner-
brugger op zijn 85 ste verjaardag in 2004 filosofisch op. Velen 
kenden hem bovendien als schrijver van onder andere revues en 
levenslopen. Ook als buut-reedner was hij actief in het wereldje 
van de carnaval. Vanaf zijn 
20ste schrijft Hennik de in 
1919 geboren Kötter al ver-
haaltjes en gedichten.

Hennik is Hennik Kötter is in 
2005 na een kort ziekbed op 
86-jarige leeftijd overleden.

Zommer
‘Woar mo’w hen as de zun de eerdbol verzengt,
De Bilt van schrik de thermometer verlengt?’ 
Zo zuchen en klagen wi’j joa nich alleen,
mer wi’j bleven ok al nich meer op de been

De koeien zochen in de schaduw ’n plek:
de melk moch eer nich zoer worn, dat was te gek.
Gin muske op het dak en gin kip op stroat
alleen oawer ’t weer wör d’r deur oons nog proat.

Mer hoo warm het ok was, in ieder geval
was de waarme bakker het warmst weer van al.
Ok was d’r ’n luk metlien, en wa van de moan,
dee gung hoog an ’n hemmel veur ’n oaven toch stoan.

’t  Was jammer genoog mer van heel korten duur,
en ’t weer kwam van slag, het wör biester en guur.
Doarnoa wör ’t zo prachtig as nooit hoast d’r veur,
’t  Is net zo as ’t vaalt, leu, gelukkig mer, heur.

Per slot is de weerman aait weer in de weer,
mer wel het weer máákt, dat is Oons Leven Heer.
Hee hoalt – da’s mer good – ‘t veur oons in de haand
aans kree’w hier toch zeker nog meer trammelaent.

Hennik

“TIEN VEUR”

Wolter Oord had antwoorden  
goed op de drie vragen in quiz 
‘Tien veur’ in Grensstreek 11

–   Welke initialen en datum staan er in de officiële GEVEL-
STEEN van Heersche aan de Gronausestraat/Rijksweg?   
J.B.H. – G.Z.B. – 1 jan. 1899   

–   Behalve een kruidenierswinkel was in hetzelfde pand nog 
meer bedrijvigheid te vinden. Welke? Café/slijterij

–   In de jaren ‘90 werd het pand in ere hersteld en werd het 
een bloemenwinkel

  
Winnaar: Wolter Oord
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www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

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)

Nivea
Men aftershave aloë vera                    
          100ml

Men aftershave aloe vera                    
          100ml

-38%

100ml

€ 2,99
elders € 4,85

Adidas Geschenkverpakking men
Ice dive edt/showergel 
50/250ml

-55%

50/250ml

€ 4,99
elders € 10,99

Mexx
Look up now men 
edt 50ml

-77%

50ml

€ 5,99
elders € 26,15

Vaderdag tipsVaderdag tips

Almelo (3x)
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
14 juni t/m 28 juni 2021. 

@medikamentediegrenze

Silk'n MicroPediNano
elektrisch

Tom kha kai 3 zakjes à 175ml 
Per stuk € 0,19

Latte macchiato amaretto 
8caps

Signal

Limmi DolceVita
Espresso intenso, ristretto, gran gusto 
of gran creme 10caps

Tandenborstel + tandpasta 
cavity protection 100ml

Citroensap 125ml

* Geschikt voor 
Dolce Gusto 
apparaat

* Geschikt voor 
Nespresso 
apparaat

* Inclusief batterij

Eeltverwijderaar Cup a Soup

Dolce Gusto

Old Spice

Joop!

Milka

Aftershave 
swagger men
100ml

Jump men edt
100ml

Diverse soorten 
100gr

Per stuk € 0,59

Per stuk € 0,29

-77% -73%

-59% -40%

elders   € 3,39 elders   € 14,99

elders   € 2,46 elders   € 4,95

€ 0,79 € 3,99

€ 1,00 € 2,99

100ml

125ml
8caps10caps

175ml

-91%

-81%

elders   € 11,12

elders   € 5,34

8 voor
€ 1,00

6 voor
€ 1,00

David Beckham
Classic blue men 
edt 60ml

-62% -76%

-59%

-86%

60ml 100ml

100gr

100ml

€ 5,99 € 15,99

€ 1,00
2 voor

€ 1,50

elders € 15,75 elders € 66,24

elders € 2,38

elders € 10,45

Joop!
Homme men edt 125ml

-74%

125ml

€ 19,99
elders € 75,88

Hugo Boss
Man edt men 40ml

-67%

40ml

€ 19,99
elders € 60,13

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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Balkon Festival is op 3 en 4 juli in Roombeek en het centrum
 

ENSCHEDE - Als het sein op groen staat met betrekking tot de 
coronaregels zal de derde editie van het Balkon Festival 
plaatsvinden 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. 
 
Het festival
Roombeek is het decor van de eerste festivaldag. Op zaterdag-
avond 3 juli loopt de route door deze wijk langs een aantal muzi-
kale en theatrale balkonscènes, waarvan de organisatoren niet al 
te veel willen prijsgeven. Het is een traditie dat de bezoekers ver-
rast worden door de acts en de locaties. Eén tipje van de sluier 
willen ze wel geven: er komen verticale dansers. En één locatie 
van de tweede festivaldag op zondagochtend 4 juli mag ook naar 
buiten: het stadhuisbalkon. Vanaf hier gaat de route door een 
deel van het centrum dat bij velen onbekend zal zijn.
Het publiek loopt de route in kleine groepjes, onder begeleiding. 
De verkoop van de Balkon Festival-kaartjes zal in verband met 
de coronamaatregelen iets later worden gestart. De verwachting 
is dat de kaarten vanaf medio juni te koop zijn via Concordia. 
Houd voor het nieuws de website  www.balkonfestival.nl  en 
social media in de gaten.Op zaterdag staat Roombeek centraal: balkons genoeg

Op zondag speelt het festival zich in het centrum af. Onder andere 
bij het stadhuis

Sportieve partnership Sportaal en 
Stichting Marathon Enschede
ENSCHEDE - Sportbedrijf Sportaal heeft zich middels een 
sportief partnership verbonden aan Stichting Marathon 
Enschede. Het is de bedoeling dat beide organisaties meer 
gaan profiteren van de bestaande samenwerking. Zo staat 
kennis uitwisselen voorop in de samenwerking. Het eerste 
gezamenlijke evenement is de UrbanCityRun053 op zondag 
19 september.

In 2018 is Sportaal begonnen met de organisatie van de Urban-
CityRun053, een hardloopevenement met een grote funfactor, 
geen tijdwaarneming, geen eerste plek, maar op een andere 
manier de stad Enschede verkennen, lopend of hardlopend door 
het centrum maar ook door winkels en gebouwen of door paad-
jes die veel Enschedeers nog niet kenden. 
De organisatie van de run werd de afgelopen twee edities met 
veel plezier en enthousiasme door de medewerkers van Sportaal 
georganiseerd. De zichtbaarheid van Sportaal werd letterlijk ver-
groot met deze funloop door de lange sliert van lopers in een 
Sportaal-shirt! 

“Sportaal heeft haar plek in de sport veroverd en wil nu graag 
vooral samen met partners de stad verleiden om in beweging te 
komen, samen sportief scoren. Dat betekent dat we met Stich-
ting Marathon Enschede hebben gekeken hoe we meer met 
elkaar en voor elkaar kunnen betekenen. Voor nu gaat het om de 
organisatie van de UrbanCityRun053, maar Sportaal wil ook 
graag aansluiten bij andere activiteiten van Stichting Marathon 
Enschede,” aldus Martijn Hegeman, manager Sport en Bewegen, 
Sportaal. 

Sandra Melief, directeur Stichting Enschede Marathon: ”We wil-
den nog graag een recreatieve, funloop in ons aanbod hebben. 
Naast de support die we jarenlang bij onze KidsRUN’s van 
Sportaal ontvangen waren we ook al een tijdje met Sportaal in 
gesprek om te onderzoeken waar we onze samenwerking logi-
scherwijs nog verder konden versterken. De UrbanCityRun053 
past daar perfect in! Na deze run bekijken we hoe we de samen-
werking verder kunnen uitrollen bij onze andere activiteiten.”

De eerste stap in het sportieve partnership is gezet. Vorig jaar 
kon de Urban City Run niet doorgaan vanwege corona maar dit 
jaar is de start op zondag 19 september. 

Binnenkort volgt meer informatie over inschrijven, houd hier-
voor www.urbancityrun053.nl in de gaten.

Doe mee aan het zomerprogramma van Sjors Sportief & Creatief!  
En meld je aanbod aan!!
ENSCHEDE/GLANERBRUG - Sjors Zomer is het sport- en 
cultuurprogramma van deze zomer voor de kinderen uit 
gemeente Enschede. Meld je sport- en cultuuraanbod voor de 
zomervakantie aan op www.enschedeactief.nl onder de 
noemer Sjors Zomer en laat de kinderen in de zomervakantie 
kennis maken met jouw organisatie/vereniging.

Het afgelopen schooljaar is het sportief en creatief anders gelo-
pen dan anders. De cultuursector is net weer een beetje open en 
de binnensporten kunnen net weer de deuren openen en dan 
loert de zomervakantie al! Zes weken geen activiteiten of ga je 
toch door in de zomervakantie? Ga je door, maak je aanbod dan 
ook toegankelijk voor kinderen die nog geen lid zijn van je ver-
eniging/organisatie! 

Samen zorgen we voor een leuke en actieve zomervakantie voor 
alle kinderen uit de gemeente Enschede. Sportaal en Cultuur in 
Enschede vragen alle sport- en cultuuraanbieders om mee te 
doen. En meedoen kan op je eigen manier, een keer in de week 
of iedere dag of een keer in de zomervakantie, alles mag! 
Kinderen van de basisschool kunnen voor hun aanbod kijken bij 
Sjors Zomer. Wil je voor de jongeren van 12 jaar en ouder iets 
gaan doen? Ook dat aanbod wordt gebundeld op www.ensche-
deactief.nl. 

Samen met Alifa Jongerenwerk en de Jeugd VIVA zorgen Sportaal 
en Cultuur in Enschede met de sport- en cultuuraanbieders voor 
een divers programma zowel in leeftijden als in de stadsdelen. 
Daar wil je toch onderdeel van zijn? Wil je meedoen of heb je 
vragen? 
Neem contact op met Sportaal, Manon Huinink, m.huinink@
sportaal.nl

Algemene ledenvergadering supportersvereniging Glanerbrug
GLANERBRUG - Op zaterdag 3 juli om 20.00 uur gaan de 
supporters van FC Twente de eerste uitgestelde leden verga-
dering van de SV-Glanerbrug houden in het Noaberhuus aan de 
Schipholtstraat bij sporthal ‘De Brug’. Daarnaast hebben we, 
om het weer eens gezellig te maken, ook deze avond weer een 
FC Twente Quiz. Het eerste drankje is van onze SV.

Meld je aan voor de ledenvergadering en/of Quiz via bijgaande 
link: https://ap.lc/O5FRM

ALV voor leden van 18 jaar en ouder
Alle leden van 18 jaar en ouder worden uitgenodigd voor de 

algemene ledenvergadering. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 
tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.  
Opzeggen kan schriftelijk vóór 1 juli via een email naar   
vragen@sv-glanerbrug.nl.  
Aanmelden nieuwe bestuursleden kan alleen schriftelijk en die-
nen minimaal één week voor de ALV binnen te zijn bij de secre-
taris. Een kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een 
schriftelijke verklaring waarin de kandidaat een eventuele 
benoeming aanvaard.

Op de agenda staat onder andere de jaarverslagen van de secre-
taris en penningmeester en bestuursverkiezing. 
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op raamdecoratie

20%
korting

Vraag naar de voorwaarden. 

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

  Actie geldt van 21 Juni tm 3 Juli 2021

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

REISARTIKELEN
Kofferriemen, Kofferlabels, Koffersloten Hang / cijferslot

Kofferweegschaal, TSA sloten(voor Amerika)
DENK AAN UW RESERVESLEUTELS!

MAKELAARS Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Grensstreek

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

AANKOOP   |   VERKOOP   |   TAXATIES

VRAAG EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING VAN UW WONING AAN!

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

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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

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

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

post EnschedeUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-

tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-

men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 

Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-

sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 

voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 

nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-

4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 

apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 

Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-

foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 

de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 

lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 

vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 

welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 

u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-

matie op één gezamenlijke site.

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be-

staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 

Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy-

siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer-

de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo-

wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysio-

therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 

het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij 

niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. 

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de 

bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht 

in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem 

en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in 

het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het ope-

nen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de 

stabiliteit van het bekken. Deze spieren werken nauw samen 

met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke func-

tie in het dagelijkse bewegen en bij het vóórkomen van rug- 

en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op an-

dere manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan ongewild 

verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken 

aandrang om te plassen of ontlasten, veel te vaak naar het 

toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij 

het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, 

baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen 

samenhangen met niet goed functionerende spieren. De  

bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trai-

nen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt 

daarbij soms gebruik van speciale apparatuur (EMG-meting 

van de activiteit van de bekkenbodemspier, biologische te-

rugkoppeling, remmen van een overactieve blaas,  naboot-

sen van spierfunctie, etc.) Ze geeft indien nodig advies over 

ondersteunende hulpmiddelen.Ook voor eenmalig advies bent u welkom. Indien nodig (en 

wenselijk) kan hierbij ook de hulp van de andere disciplines 

ingeroepen worden, zoals manuele therapie, sportfysiothe-

rapie en kinderfysiotherapie.Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen 

de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, 

vergoed door uw zorgverzekeraar.
Onze praktijk is gevestigd in het Ariënshuis, ZorgPalet,

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

ANBO-nieuws
GLAnERBRUG – Op donderdag 28 januari houdt de AnBO

Glanerbrug de eerste bingo in het Ouderencentrum aan de 

Kerkstraat 28 in Glanerbrug. De zaal is open om 19.00 uur, 

om 20.00 uur gaan de balletjes rollen. Iedereen is van harte 

welkom, de koffie staat klaar. 

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

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

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het gemengd koor

5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie-
huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon-

huis;
- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak-

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

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

huis;

B - Verleende Bouwvergunningen
- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 

(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

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

(verleend 21-01-2010);
B2 - Verleende vergunningen en ontheffingen
(ART. 3.6 Wro)- Jaargetijdenweg blok E, kavel 7 (20093182): het bouwen van 

een kantoor met bedrijfsruimte (verleend 15-01-2010);D - Verleende sloopvergunning- Redemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 

Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan 
Bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-

del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 

dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 

de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-

rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

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

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-

ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-

werpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de ge-

meenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ont-

werp-bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1, BWT 

nummer 20090379. Indien u mondeling uw zienswijze ten 

aanzien van dit plan naar voren wenst te brengen, dan kunt 

u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het 

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ensche-

de, telefoon 053 – 4815325. 

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 

19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 

bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek-

king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 

Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.

U kunt ook schriftelijk reageren en een brief sturen t.a.v. de 

directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 

postbus 173, 7500 AD Enschede. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet (www.en-

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 

binnen twee maanden afgehandeld.
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Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-

post EnschedeUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-

tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-

men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 

Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-

sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 

voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 

nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-

4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 

apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 

Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-

foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 

de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 

lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 

vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 

welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 

u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-

matie op één gezamenlijke site.

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

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, m.m.v. het gemengd koor

5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie
huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon

huis;
- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak

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

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

huis;

B - Verleende Bouwvergunningen
- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 

(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 
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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)  
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carnavalsoptocht Grenskeerlkes

7
Avanti voor derde keer naar 

Turkije

Milan Ziemerink 

vierde op NK

6Hulde voor 190 jaar lidmaat-

schap bij HOT

3

Digitale
hoor-

toestell
en

0,-
5 jaar garantie

Gronauses
traat 1199 G

lanerbru
G

tel. (053) 461
53 53

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


