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Brenda Huuskes-Witbreuk 
wil mensen inspireren en 
enthousiast maken om te 
gaan schilderen

Jubilaris Albert Schippers 
benoemd tot erelid van 
Wilhelmina

Wilhelmina bruist
van jong tot oud

De klus is bijna geklaard. Op vrijdag 16 juli zal verkeer 
weer volledig gebruik kunnen maken van de vernieuwde 
Gronausestraat. Van west naar oost en andersom. De 
officiële opening is een dag later op zaterdag 17 juli. Om 
11.00 uur zal de ‘stroat’ feestelijk worden ‘geopend’ op het 
pleintje bij Albert Heijn. Uiteraard vieren de winkeliers de 
opening van de straat met tal van acties en aanbiedingen. 
Houd de (sociale) media dus maar goed in de gaten!

Naar aanleiding van de opening is er een ongeveer twee 
uur durend gevarieerd programma samengesteld voor 
jong en oud. Voor de kinderen is er onder andere een 
speurtocht en een wedstrijd ‘Wie heeft de mooiste fiets?’. 
De kinderen van de basisscholen in Glanerbrug en de 
Esmarke worden de eerste week van de vakantie 
uitgedaagd hun fiets maar eens mooi te versieren. Voor de 
tien mooiste versierde fietsen staat een leuke of lekkere 
prijs te wachten. Verder zijn er demonstraties van oude 
fietsen door de Böggelrieders uit Losser en zullen de 
nieuwst e-bikes worden gedemonstreerd. De Glanerbrugse 
zanger Maikel ten Voorde zal een optreden verzorgen op 
het pleintje bij Albert Heijn. Het definitieve programma 
zal een paar dagen voor de opening via de sociale media 
bekend worden gemaakt. 

Feestelijke opening vernieuwde Gronausestraat op 
zaterdag 17 juli

Van taarten bakken tot knutselen aan scooters:  
De Dorpskamer moet van en voor de Glanerbruggers worden
GLANERBRUG – Eind mei verhuisde de Wijkwijzer Glaner-
brug naar het voormalige pand van de Stichting Surplus aan 
de Schipholtstraat 48B. Dit onderkomen biedt meer 
mogelijkheden dan het Noaberhuus in sporthal De Brug.  De 
Twentse Alliantie, Alifa, Stichting Surplus, Mediant, M-pact, 
Liberein, het RIWB, de speeltuin Glanerbrug en Power 
hebben als partners het initiatief genomen de Wijkwijzer het 
komende jaar uit te bouwen naar de Dorpskamer Glanerbrug. 
Volgens welzijnswerkers Sanne Hofmeijer en Wilfried Olde 
Hartman moet de Dorpskamer Glanerbrug een algemene 
voorziening in het dorp worden waar iedereen welkom is. 
Met of zonder (hulp)vraag. En ook de plek waar Glaner-
bruggers zelf met initiatieven en ideeën kunnen komen die 
wij ondersteunen om ze te realiseren. Van taarten bakken tot 
knutselen aan scooters. 

“Tot nu toe ondersteunden wij 
als instellingen in de zorg en 
welzijn vooral mensen met 
een bijzondere behoefte of 
achterstand”, aldus Sanne 
Hofmeijer (Alifa) en Wilfried 
Olde Hartman (Visier). “In de 
Dorpskamer scheppen wij de 
randvoorwaarden voor de 
Glanerbruggers met initiatie-
ven en ideeën. Ook voor men-
sen die juist geen probleem 
hebben. Daarnaast zorgen wij 

niet alleen voor de locatie, 
maar ook voor deskundige 
begeleiding en ondersteu-
ning. Daardoor komt de drem-
pel voor mensen om iets te 
doen of organiseren naar ons 
idee veel lager te liggen. De 
Dorpskamer moet een her-
kenbare, veilige basisplek 
voor de Glanerbruggers wor-
den. We willen als het ware 
zowel springplank als vangnet 
voor hen zijn”. 

Idee
Hoe is het idee van de Dorps-
kamer ontstaan? “Wilfried 
heeft het idee opgepikt in 
Doetinchem. Daar heet het de 

Stadskamer”, vervolgt Sanne. 
“In oktober 2019 zijn we er 
met een grote groep werkers 
in de zorg,  welzijn en van de 
gemeente op bezoek geweest. 

Een klein groepje vertegen-
woordigers hebben er na het 
bezoek over doorgepraat en 
een visie voor Enschede ont-
wikkeld. De pilot is nu van 

start gegaan in Glanerbrug, 
maar het is de bedoeling dat 
wanneer de Dorpskamer een 
succes wordt deze aanpak 
eventueel over andere wijken 
in Enschede wordt uitgerold.” 
“Het huidige landschap voor 
ondersteuning en zorg is com-
plex en duur”, vult Wilfried 
aan. “De voorzieningen van 
de organisaties zijn ingericht 
vanuit de problemen van de 
cliënten. De verwachting is 
reëel dat er steeds meer spe-
cialistische hulpverlening 
nodig is. De kosten stijgen 
daarmee terwijl het beschik-
bare budget in de meest gun-
stige situatie gelijk blijft. Het 
risico bestaat dat de specialis-
tische zorg daardoor voor een 
steeds kleinere groep beschik-
baar is. In de Dorpskamer en 
Wijkwijzer zal meer en beter 
gebruik kunnen worden 
ge maakt van elkaars expertise 
en ervaringsdeskundigen.” 

Lees verder op pagina 3

Sanne Hofmeijer en Wilfried Olde Hartman zijn het gezicht van de Dorpskamer in Glanerbrug

(foto Jenne Smit)



PAGINA 2

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 26 augustus 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. 

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

Logopedie
Logopediepraktijk Glanerbrug
Ria van Buren-Zeelte, logopedist
Avondroodvlinder 25
7534LK Enschede
Tel. : 053 4613646
rvanburenlogopedie@hccnet.nl

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). 

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 
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

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Het Wijkteam is ook per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-bui-
ten@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 11 juli 10.00 uur  ds. Schepers- Van der Pol
Zondag 18 juli 10.00 uur  ds. Ekker
Zondag 25 juli 10.00 uur   ds. Marsman
Zondag 1 augustus 10.00 uur ds. Urbach
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. Kroeskop
Zondag 15 augustus 10.00 uur  ds. Houwelingen
Zondag 22 augustus 10.00 uur  ds. Bunjes – De Lee

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Zondag11 juli10.30 uur: 
viering met pastoor Paul Daggenvoorde mmv herenkoor
Vrijdag 6 augustus 10.00 uur: 
viering met parochievicaris Willy Rekveld
Zondag 8 augustus 10.30 uur: 
viering met pastor Jan Kortstee mmv herenkoor

Fokje en Joke stoppen met open 
tuinendagen in Glanerbrug
GLANERBRUG - Hierbij willen we jullie mededelen dat Joke van 
Lier en Fokje van Veen zijn gestopt met het organiseren van de 
Open Tuinen dagen van Glanerbrug. Het klussen in de eigen 
tuin neemt zoveel tijd in beslag dat er geen tijd meer over is om 
de dagen te organiseren. Daarbij telt ook mee dat de dagen door 
corona de afgelopen twee jaar niet doorgingen. 

In 2004 nam Fokje het initiatief en ze vond in Joke en Wim van 
Lier twee medestanders. “We hebben het al die jaren met heel 
veel plezier gedaan, maar het wordt ons helaas te veel”, geven ze 
als verklaring. “We willen alle deelnemers en bezoekers bedan-
ken voor de gezellige tijd en mooie gesprekken. Je bent natuur-
lijk altijd welkom maar dan wel op afspraak.

We wensen iedereen een fijn tuin seizoen en een mooie, gezonde 
zomer.
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Over de stroat
Na enkele maanden van werkzaamheden aan de stroat waarin 
de overlast zoveel mogelijk onbeperkt was ‘bint de stroatema-
kers der zo good als kloar met’. Gezien de vele reacties over dit 
onderwerp waren veel Glanerbruggers en ondernemers er al 
eerder klaar mee. Bij de totale facelift is de meest gehoorde 
opmerking dat er niets veranderd is behalve de kleur van de 
steentjes. De lokale stratenmakers konden werkeloos toezien 
hoe een machine honderden stenen per minuut netjes op de 
rijbaan drapeerde, waarbij niemand op de knieën hoefde te 
liggen. Leve de vooruitgang.

De belangrijkste aanpassing? Schrijft u even mee; de uitstaps-
trook. Een nieuw scrabbelwoord bedacht door de commissie 
van advies ter verbetering van de verkeersveiligheid. De auto-
mobilisten worden geacht hun bolide binnen de van witte 
steentjes aangelegde stippellijn te parkeren en bij het open-
zwaaien van de deur hebben ze dan een uitstapstrook zodat 
argeloze fietsers niet gelanceerd worden.  Ondernemer Jan 
Haast had er tabak van met zijn opmerking dat het weggegooid 
geld was. Een bedrag van ruim 4 ton (lees 400.000 euro) over-
heidsgeld is aangewend voor deze verbetering waarvoor ook 

het zwembad in Glanerbrug het hoofd boven water had kun-
nen houden. Maar de beste stuurlui staan langs de stroat en 
men moet wel bedenken deze commissie van Glanerbruggers 
voor het totale project binnen het gestelde budget moest blij-
ven. En wat is 4 ton in een tijd waarin je er ongeveer één vrij-
staand huis voor kunt kopen en er met miljarden gestrooid 
wordt door de overheid? Amalia kan hier amper 3 maand van 
rondkomen en heeft al besloten deze fooi terug te geven aan 
Rutte en co. En dankzij onze filantroop Sywert liggen er voor 
een veelvoud van dit bedrag magazijnen vol met mondkapjes 
die we nu alleen nog als zwerfkapjes langs de stroat zien liggen. 
Alvast een prettige vakantie langs de prachtige stroat!

Johnny Stübener

Vervolg van pagina 1

Het aanbod van activiteiten in de 
Dorpskamer wordt bepaald door de 
Glanerbruggers
“Het activiteitenaanbod moet komen uit de behoefte van de Gla-
nerbruggers. Gelet op het huidige aanbod en de samenwerking 
die we zoeken met onder andere Noabersport komt de nadruk in 
de Dorpskamer meer te liggen op kunst, cultuur en maatschap-
pelijke activiteiten. Maar in principe is alles mogelijk. Daarbij 
zijn we ook niet gebonden aan onze basislocatie als je weet dat je 
in de buurt ook in het gebouw van de speeltuin Glanerbrug, de 
bibliotheek of bij de Muziekvereniging Wilhelmina terecht kunt. 
De Glanerbruggers zijn leidend in de ideeën en activiteiten. 
Knutselen, workshops, cursussen. Alle activiteiten en ideeën die 
het mooier en leuker maken in Glanerbrug zijn welkom. Wel 
zonder winstoogmerk of ideologische achtergrond natuurlijk. 
We moeten er wel met elkaar de schouders onder zetten. In 
augustus willen we met de Dorpskamer starten. Laten we hopen 
dat de Glanerbruggers na het lezen van dit verhaal massaal over 
de brug komen met ideeën,” glimlachen Sanne en Wilfried. 

“En ook vrijwilligers kunnen en mogen zich bij ons melden: 
Sanne Hofmeijer (06-10 00 56 78 - s.hofmeijer@alifa.nl) en 
Wilfried Olde Hartman (06-53 78 14 57 - Wilfried@visier-md.nl). 

Wijkwijzer Glanerbrug 
In de Wijkwijzer Glanerbrug werken veel organisaties samen 
die op de inloopuren op maandag (14.00 – 17.00 uur) of 
woensdag (9.00 – 12.00 uur) aanwezig zijn of waarmee ter 
plekke een afspraak kan worden gemaakt. Aangesloten part-
ners zijn de Twentse Alliantie (Alifa, Eurus en Visier), wijk-
coaches van de Wijkteams Enschede, woningcorporatie 
Domijn, de wijkagent, handhaving, M-Pact, Budget Advies 
Teams, Buurtbemiddeling en Power. Ook de gemeente 
Enschede en Dorpsraad Glanerbrug zijn nauw betrokken bij 
de Wijkwijzer. 

Bij de Wijkwijzer kunt u terecht voor elke vraag, idee of pro-
bleem. Moet u bijvoorbeeld huursubsidie aanvragen of komt 
u er niet uit met de toeslagen met de belasting? Heeft u een 
brief gekregen van de deurwaarder en weet u niet wat u moet 
doen? Of wilt u informatie over de voedsel- en kledingbank? 
Wij helpen u graag.

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

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

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

Stadsdeel Oost
A - Ingediende BouwaanvragenKeppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woonWollegrasstraat 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
B - Verleende BouwvergunningenWederiklaan 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 sloopvergunningRedemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 

Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan 
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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

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 

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.

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

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 

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);

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

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

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

het bureau aan de Gronausestraat. Nu het bureau is gesloten gaan ze met pensioen.
(foto Jenne Smit)  

Nu al meer aanmeldingen voor carnavalsoptocht Grenskeerlkes

7 Avanti voor derde keer naar Turkije

Milan Ziemerink vierde op NK6
Hulde voor 190 jaar lidmaat-schap bij HOT3

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (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

Jubilaris Albert Schippers benoemd tot erelid van Wilhelmina
Albert Schippers was afgelopen zaterdag een van de negen jubilarissen van Wilhelmina. Hij is al 61 jaar lid van de muziekvereniging 
uit Glanerbrug. Tot zijn grote verrassing werd hij vanwege zijn vele verdiensten, voornamelijk als penningmeester, bovendien una-
niem  benoemd tot erelid van de muziekvereniging. Albert ontving een oorkonde en een horloge met inscriptie. Voor zijn vrouw 
Tineke was er een bos bloemen. Meer over het concert, de geslaagden van Kaliber en de jubilarissen leest u op pagina 11. 

(foto Jenne Smit)
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Bij een kopje koffie + broodje of gebak. 
Het tweede bakkie van het huis.

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 

ELECTROWORLD.NL
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KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB390N4AC2

55
"

OLED TV 
TX-55HZW984

55"
DIAGONAAL

122,8
CM BREED

SMART 
TV

207 LITER
KOELINHOUD

97 LITER
VRIESINHOUD

NO
FROST

QLED TV
55U8QF

* Met 5 jaar garantie via Hisense

55"
DIAGONAAL

123,2
CM BREED

SMART 
TV

1249.-
1799.- 

550.- KORTING!

899.-
1099.- 

200.- KORTING!

STOFZUIGER MET STOFZAK
VX82-1-2CR CHILI RED

EXTREEM STIL

199.-
229.- 

30.- KORTING!

55
"

ZOMER

499.-

Electro World Kortman
Gronausestraat 1287    7534 AK Glanerbrug   tel: 053 461 1275

Sale
TOT WEL

50%
KORTING
GRONAUSESTRAAT 1175 GLANERBRUG

DE BRINK 29 LOSSER
WWW.MENGERMODE.NL

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

wij houden van fietsen

Acties geldig t/m 31 juli 2021

WIJ ZIJN ER
VOOR DE 

FIETSTOCHTEN

Fietshoes 2 fietsen
• Stevig waterafstotend polyester
• Met koord en metalen ringen om de hoes goed 

vast te zetten
• Afmeting: 128x98x235 cm

44,9551,25

Buddy
hondenfietsmand
• Incl. kussentje en riem
• Bevestiging met MIK-systeem
• Afmetingen: 45x32x22 cm

hondenfietsmand
Incl. kussentje en riem
Bevestiging met MIK-systeem

89,95109,95

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl

Gronausestraat 1163   7534 AG GLANERBRUG
info@fleureninterieur.nl            tel: 053 461 3202

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

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadsdeel Oost
A - Ingediende BouwaanvragenKeppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woonWollegrasstraat 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
B - Verleende BouwvergunningenWederiklaan 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 sloopvergunningRedemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 

Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan 
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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 

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);

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

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

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

het bureau aan de Gronausestraat. Nu het bureau is gesloten gaan ze met pensioen.
(foto Jenne Smit)  

Nu al meer aanmeldingen voor carnavalsoptocht Grenskeerlkes

7 Avanti voor derde keer naar Turkije

Milan Ziemerink vierde op NK6
Hulde voor 190 jaar lidmaat-schap bij HOT3

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (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

Dierenspeciaalzaak
Gronausestraat 1223, 7534 AH Glanerbrug 

Tel: 053 461 20 98 -  www.petsenco.nl

www.carlaodink-creations.nl

facebook  CarlaOdinkCreations
e-mail  info@carlaodink-creations.nl
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Rommelmarkt bij Ons Clubje
GLANERBRUG - De versoepelingen maken het weer mogelijk 
om een rommelmarkt te organiseren. Als vereniging zijn wij hier 
natuurlijk heel erg blij mee. Daarom wordt er op vrijdag 10 sep-
tember weer een rommelmarkt gehouden bij ons clubgebouw 
aan de Ekersdijk 210 te Glanerbrug.
Uiteraard is het net als voorheen mogelijk om spulletjes te 
komen brengen. Dit is alleen mogelijk op de donderdagavond 
en nadat er contact is opgenomen met Albert Jongedijk. Hij zal 
dan een moment regelen dat de spullen afgeleverd kunnen wor-
den. Albert is te bereiken op 06 – 22 33 58 59.

Bibliotheek Enschede weer open. 
Glanerbrug ook.
Ook de vestiging van de bibliotheek Enschede in Glanerbrug is 
alweer een tijdje geopend. 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). Op overige dagen gesloten. 

Agenda – Wat is er te doen in de bibliotheek?
Zaterdag 17 juli
Maak je hanger van plexiglas (9 - 12 jaar)

Plexiglas is een transparant kunststof waarmee je veel kan doen. 
Omdat het transparant is, kan je er doorheen kijken. Vandaag ga je 
aan de slag met het ontwerpen van een hanger (max. 10 cm door-
snee) van plexiglas met behulp van het programma Inkscape. 
Bij Tetem hebben wij een lasercutter die jouw ontwerp precies 
kan uitsnijden uit plexiglas. Dit is een apparaat dat met een 
dunne laserstraal door allerlei materialen kan snijden. Zodra je 
de zon op je plexiglas hanger laat schijnen, projecteert deze je 
ontwerp en de kleur van het plexiglas op je omgeving.

Hoe werkt het?
Bekijk via de speciale KidsLab online pagina alle geplande Kids-
Lab workshops. Bij elke workshop vind je een lijst met beno-
digdheden (huis-, tuin- en keukenspullen) en een Zoom link 
(online gratis vergadertool). Verzamel de benodigdheden alvo-
rens je gaat deelnemen.

Op de aangegeven datum en tijdstip klik je op de Zoom link en 
volg je gratis de KidsLab workshop. 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 samenwerking met Tetem en 
Twentse maakplaatsen hebben ontwikkeld. Kinderen van 6 t/m 
12 jaar kunnen met een labcoach online aan de slag met maak- 
en bouwworkshops!

Datum zaterdag 17 juli 2021
Tijd 15:00 tot 16:30 uur
Waar Online
Voor wie Kinderen basisschool
Prijs Gratis

Meer informatie en kaarten: 
www.bibliotheekenschede.nl/agenda

Reserveer nu het oorlogsdagboek van Theo Egberts 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was wijlen pastoor Theo 
Egberts (1906-1975) kapelaan in een van de grootste 
parochies van Utrecht, de Gertrudisparochie . In november 
1944 begon kapelaan Egberts met het bijhouden van een 
dagboek. Pas lang na zijn dood werd het gevonden in het 
parochiearchief van de kerk in Glanerbrug. Eind augustus 
verschijnt dit dagboek in boekvorm. De in Utrecht geboren 
journaliste Christa van Hees heeft het dagboek bewerkt en 
onder andere aangevuld met een portret van Theo Egberts. 
Het boek is nu al te bestellen bij de Historische Kring 
Glanerbrug.

De jonge kapelaan Theo Egberts begon eind 1944 met het maken 
van aantekeningen. Hij deed dat “om zich later te kunnen herin-
neren hoe de stemming tijdens het laatste oorlogsjaar was”. Theo 
Egberts schrijft zeer beeldend en neemt geen blad voor de 
mond. Je ziet het allemaal voor je. Het eindeloze gebel aan de 
pastoriedeur van wanhopige parochianen die geen eten meer 
hebben. Radeloze moeders, mokkende vaders, krijsende baby’s. 
De volle huiskamers waar met alles wat los en vast zit wordt 
geprobeerd om het warm te stoken, waar kinderen zonder 
ondergoed spelen in de ondraaglijke stank van opgewarmd 
gaarkeukenvoedsel.

Voedsel uit Twente voor Utrechtse parochianen
Theo Egberts en zijn pastoor en twee mede-kapelaans, Tukker 
Bernard Koopmans en Hannes Vernooij, vonden het leed niet 
meer te harden en kwamen in actie. Door hun onvermoeibare 
inspanningen en het familienetwerk van kapelaan Bernard 
Koopmans slaagden ze erin ruim driehonderd kinderen in 
Twente ondergebracht te krijgen. Daar was immers nog wel eten 
voor de kinderen.  De meesten “met een ribbenkast waar je 
dwars doorheen kan kijken”. De kinderen werden maandenlang 
liefdevol opgevangen in Twentse gastgezinnen. 
Dankzij de vrijgevigheid van de Twentenaren kwamen er ton-
nen voedsel naar Utrecht. Voor de gaarkeukens die de parochie 
opzette, maar ook voor een extraatje met kerst voor alle 1.100 
gezinnen in de parochie. 

De vondst van het dagboek
Het originele dagboek van kapelaan Egberts bestaat uit zestig 
broze en vergeelde velletjes A-4, aan twee zijden van onder tot 
boven vol getypt. Het werd in 2001 ontdekt in het archief van de 
rooms-katholieke parochie Maria Vlucht in Glanerbrug. Daar was 
Egberts, zoals hij in zijn dagboek ooit vurig wenste, in 1962 pas-
toor geworden en in 1975 overleden. De Gertrudisparochie kreeg 
een kopie van het dagboek. Daarna raakte het in de vergetelheid.
In 2020 kreeg Christa van Hees bij toeval een digitale kopie in 
handen. Ze was onmiddellijk geraakt door de manier waarop 
Theo Egberts schreef over wat hij meemaakte en besefte de his-
torische waarde ervan. Het dagboek schetst een uniek beeld van 
wat zich in de huiskamers van de parochianen afspeelde. Maar 
het biedt ook een gouden inkijkje in wat er áchter de pastorie-
deur gebeurde. Van Hees vulde het dagboek aan met een pos-
tuum portret van de man die het schreef en voegde een aantal 
extra verhalen toe. Meer dan tien historische archieven stonden 
beeldmateriaal af. 
Het eindresultaat is een boek van ruim 200 pagina’s en meer dan 
150 foto’s op A-4 formaat en voorzien van een harde kaft. De 
winkelprijs is slechts € 19,90 dankzij bijdrage van fondsen in 
Twente en Utrecht. Belangstellenden uit Enschede kunnen het 
boek nu al bestellen via de Historische Kring Glanerbrug. 
Meer informatie over het dagboek is te vinden op www.kape-
laaninoorlogstijd.

Donatie van Vredehof voor de Vrienden van het MST
Als feestelijke aftrap van het 10-jarig jubileumjaar van 
Uitvaartcentrum Enschede mochten De Vrienden van het  
MST een mooie cheque in ontvangst nemen van het Vredehof 
Donatiefonds. Pedro Swier overhandigde een cheque t.w.v.  
€ 1.500,-- aan Rianne Ligtenberg van de Vrienden van het MST.

Pedro Swier van Vredehof en Rianne  Ligtenberg (Relatieadviseur/ 
fondsenwerver) van de Vrienden van het MST. 

Met deze bijdrage kan onder andere een ouder-kindkamer op de 
afdeling oncologie gerealiseerd worden. Als een kind opgeno-
men moet worden voor de behandeling van kanker, is het voor 
ouders het allerbelangrijkste om dag en nacht bij hun kind te 
kunnen zijn. Een ouder-kindkamer is een patiëntenkamer met 
een eigen ouderverblijf. De ruimtes zijn te scheiden door een 
deur voor rust en privacy. De oncologie patiëntjes brengen veel 
tijd in het ziekenhuis door, waarbij er extra aandacht is voor een 
zo normaal mogelijk leefklimaat. Met een ouder-kindkamer 
hebben ouder en kind meer privacy, maar toch ook nabijheid. 

En dat is zo belangrijk. De verwachting is begin september de 
kamer te kunnen openen.

Het Vredehof Donatiefonds helpt organisaties helpen. Het fonds 
verstrekt donaties aan organisaties die zich bezighouden met de 
laatste levensfase en het overlijden van mensen. Jaarlijks wordt 
een maximaal te doneren bedrag vastgesteld waarvoor een 
beperkt aantal projecten of initiatieven in aanmerking komt. Het 
Vredehof Donatiefonds beoordeelt jaarlijks wie voor een toe-
kenning in aanmerking komt, aan de hand van een reglement en 
een ingevuld aanvraagformulier. Omdat Vredehof sterk gewor-
teld is in Twente, Salland en de Achterhoek worden ook voorna-
melijk initiatieven uit deze regio ondersteund.

Enschede wil hoogopgeleid talent aantrekken in woonwijk Leuriks-Oost
ENSCHEDE - Leuriks-Oost moet een wijk worden waar talent voor de stad een plek kan vinden. In de finale schets staan nu 74 
bouwkavels ingetekend. Dat betekent 74 vrijstaande woningen tussen bestaande bospercelen in het landelijke gebied en de 
Gronausestraat. Minder dan in het vorige plan. “Door de aanwezigheid van originele bospercelen en houtwallen vormt de 
omgeving een lommerrijk- en aantrekkelijk woonklimaat”, meldt het college. 

Vraag naar ruime kavels
Het college denkt nu een plan te hebben dat in een behoefte 
voorziet. Het bureau kaveluitgifte van de gemeente constateerde 
al eerder dat er veel vraag is naar kavels met een grootte van 400 
tot 800 vierkante meter. Het aanbod was de laatste jaren in de 
stad vrij beperkt. Die kavels passen in de strategie om belang-
rijke doelstellingen te halen: het aantrekken van hoogopgeleid 
talent en de groei van Enschede richting 170.000 inwoners.
Houtwallen en bospercelen

Leuriks-Oost ligt in het oosten van Enschede tussen de Gronau-
sestraat, de Keppelerdijk en de Oostweg, die een directe verbin-
ding heeft met de N35. Ten noorden en oosten liggen de woon-

wijken de Sleutelkamp en de Eekmaat-west. Aan de westzijde 
ligt het landgoed De Leuriks en ten zuiden het landelijk buiten-
gebied Zuid-Eschmarke. Het overgrote deel van het gebied is in 
eigendom van de gemeente Enschede. Een aantal percelen zijn 
in eigendom bij grondeigenaren overeenstemming bereikt. 

Zelf ontwerpen en zelf bouwen
De kavels worden uitgegeven voor  bouwen in particulier 
opdrachtgeverschap.  Dat betekent dat toekomstige bewoner 
zelf, of samen met een architect, de  woning ontwerpt en  de 
bouw verzorgt.  In het najaar bespreekt de gemeenteraad het 
voorstel. Wanneer de eerste bouwactiviteiten worden verwacht 
is nog niet bekend. 

Nico Dielen Christa van Hees
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