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Brenda Huuskes–Witbreuk heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten: 

‘ Ik wil mensen blijven inspireren en enthousiast maken 
om te gaan schilderen’ 

GLANERBRUG - Een jaar geleden werd Brenda Huuskes – 
Witbreuk door de redactie van de Grensstreek benaderd om 
een stukje te schrijven over haar leven tijdens de 
coronaperiode. Haar verhaal eindigde met de hoop dat er 
mondjesmaat meer mogelijk zou zijn en dat ze haar 
huiskameratelier Kunstsalon Wit niet zou hoeven sluiten. 
Helaas liep dat even anders. Maar Brenda is niet bij de pakken 
neer gaan zitten. Ze gooide het over een andere boeg. Hoe? 
Dat vertelt ze in dit vervolgverhaal. 

“Als creatieve ondernemer heb ik het afgelopen jaar natuurlijk 
niet stilgezeten. Voor corona was ik al begonnen met het online 
schilderprogramma ikWilschilderen.nl. Het concept van ikWil-
schilderen is hetzelfde als dat van mijn huiskameratelier Kunst-
salon Wit, maar dan online: iedereen creatief inspireren, enthou-
siasmeren en helpen.  Doormiddel van honderden video’s, 
trainingen, opdrachten en een hulpvaardige community kan 
iedereen thuis (leren) schilderen en zich creatief ontwikkelen. 
Aangezien ik tijdens de lockdown geen schilderlessen kon geven 
ben ik in mijn creatieve online bubbel gestapt.  In plaats van vier 
ochtenden in de week schilderles geven, ben ik elke ochtend 
met een kopje koffie naar mijn kantoor en/of atelier gegaan om 
online trainingen te maken. Zonder deze uren was ons online 
schilderprogramma zeker niet zo compleet geweest als dat het 
nu is en daar ben ik, ondanks alles, heel erg blij mee. 
Naast het maken van trainingen, hielp ik de steeds groter wor-
dende groep leden van ikWilschilderen met problemen waar ze 
thuis tegenaan liepen tijdens het schilderen. Dit is een totaal 
andere manier van coachen en communiceren dan tijdens de 
schilderlessen in mijn huiskameratelier, maar samen is het dé 

perfecte combinatie om mijn kennis en creativiteit te delen met 
heel veel creatievelingen. 

Deze maand bestaat ikWilschilderen officieel 1 jaar. Dit willen 
we natuurlijk vieren en daarom geven we de hele maand juli een 
gratis zomertraining “basistechnieken waterverf + handlette-
ring’ ter waarde van €24,95 weg! Lijkt het jou ook leuk om te 
schilderen en wil je alles over onze online schilderclub weten, 
neem dan vrijblijvend een kijkje op onze website www.ikwil-
schilderen.nl”. 

Historie Gronausestraat- Napoleon bracht ontsluiting

Napoleonweg van 1828 bracht ontsluiting Glanerveld naderbij

Oorspronkelijke bewoners van Glanerbrug hebben het over 
‘De Stroat’ als zij de Gronausestraat bedoelen. Lang was de in 
1828 afgebouwde eikenlaan van Enschede naar de grens met 
het toenmalige koninkrijk Pruisen de enige geplaveide weg 
in het dorp. Napoleon had de weg laten ontwerpen. De elf 
meter brede route met twee zijstroken, nog steeds duidelijk 
herkenbaar tussen Enschede en Glanerbrug, zou deel 
uitmaken van een Europees netwerk van lijnrechte wegen 
voor snelle troepenverplaatsingen.

Bij de uitvoering van het plan was de Franse keizer al op  
St. Helena gestorven. Militaire motieven waren er niet meer.  
De opkomende textielindustrie had dringend behoefte aan 

goede verbindingen en zocht aansluiting bij bestaande wegen. De 
aanleg van de straat, die bovendien de ontsluiting van het onge-
repte Glanerveld naderbij bracht, was dus van belang. Daarvoor 
maakte de Gronausestraat, toen nog Rijksweg, als kronkelige zand-
weg deel uit van de handelsroute tussen Deventer en Münster.
 
Eerste winkels
Aan het eind van de negentiende en aan het begin van de vorige 
eeuw ontstonden aan de grens en langs de Rijksweg de eerste 
winkels. Na het overlijden van Charles de Maere, eigenaar van 
een groot stuk weide- en heidegrond bij Glanerbrug, in 1885, 
ging het bezit naar diens dochter Caroline. Zij wilde het wel ver-
kopen als de opbrengst tenminste 1000 Hollandse guldens zou 
opleveren. De openbare verkoop leverde f 3750,- op.
Via de Duitse herbergier Schmeïng werd de Glanerbrugger bak-
ker-winkelier Anthonie Visschedijk eigenaar. Een deel van de 
grond verkocht hij weer door. Als nieuwe eigenaars langs de 
Gronausestraat werden, behalve Anthonie Visschedijk,  Jan Nij-
huis (tegenwoordig slijterij) en caféhouder Piet de Bruin (nu 
Kortman) vermeld. In de periode 1900 - 1906 vestigden Wagen-
voort (kruidenier en bakker), Wessels, Tegeler (kruidenier en 
slagerij), Brouwer (slagerij), Van der Vegt (meubelmaker) en 
Heersche (kruidenier annex café) zich in het grensdorp.  De 
basis voor een bloeiende middenstand aan de Rijksweg en later 
de Gronausestraat was gelegd.

Plan van aanpak voor veiliger  
Gronausestraat in de maak
Begin 2019 werd een begin gemaakt met het project voor de 
herinrichting van de onveilige Gronausestraat. Er kwam vier 
ton beschikbaar om de vooral voor fietsers onveilige 
winkelstraat in Glanerbrug veiliger te maken. Het college van 
B en W heeft dat geld gereserveerd. Raadslid Barry Overink 
(BBE) zag het als een mooi project om het Enschede Akkoord 
in de praktijk uit te voeren. Deze commissie, met vertegen-
woordigers uit alle gemeenteraadsfracties, wil Enschedeërs 
betrekken bij onderwerpen en ontwikkelingen die de 
gemoederen in de stad bezighouden. Later is er nog ongeveer 
een ton aan het budget toegevoegd door het groot onderhoud 
van de straat naar voren te schuiven.

De inrichting op de Gronausestraat kreeg in het voorjaar van 
2017 aandacht toen de Glanerbrugse Lorette Bosch-Padberg de 
Enschedese politici uitnodigde samen met haar op een drukke 
zaterdag over de ‘winkelboulevard’ te fietsen. De fietssuggestie-
stroken aan weerszijden zijn aan de smalle kant, wat soms tot 
gevaarlijke situaties leidde. Sommige fietsers verkiezen dan ook 
de brede stoep, wat weer tot overlast leidde bij voetgangers.

Projectmanager Anke Olthuis stelde in opdracht van de 
gemeente een plan op. Ondernemers, dorpsraad, bewoners, 
fietsersbond en de wijkagent moeten bij het project worden 
betrokken. Barry Overink en Erwin Versteeg (Groep Versteeg) 
zagen in het kader van het Enschede Akkoord voornamelijk toe 
op die participatie.

Glanerbruggers beslissen mee over fietsveilige 
Gronausestraat
In juli 2019 werd een aantal enthousiaste en betrokken Glaner-
bruggers, het Fietsveiligteam, gevraagd de aangedragen ideeën 
om te zetten in scenario’s die de Gronausestraat veiliger maken. 
Het team bestond uit drie bewoners aan de Gronausestraat, drie 
winkeliers en twee Glanerbruggers die frequent gebruik maken 
van de Gronausestraat. Begeleid door de externe partij SIR Com-
municatiemanagement hadden deze ‘ervaringsdeskundigen’ de 
taak binnen de gestelde kaders een concreet plan. Met als 
belangrijkste thema’s: veilig fietsen, veilig oversteken en over-
zichtelijke kruisingen.
 
Volgens projectleider Anke Olthuis zag de gemeente Enschede 
het aanpassen van de Gronausestraat als een eerste project om 
het Enschede Akkoord in de praktijk uit te voeren. Naast de 
gemeenteraadsleden Barry Overink (BBE) en Erwin Versteeg 
(groep Versteeg) maken de Glanerbruggers Lorette Bosch, Bart 
Klatt en Bert Zoetman deel uit van het coördinatieteam dat toe-
zag op het participatieproces. Wethouder Niels van den Berg gaf 
direct aan de uitkomst van het Fietsveiligteam over te zullen 
nemen.

Lorette Bosch-Padberg nam in het voorjaar van 2017 het initiatief 
om de Gronausestraat veiliger voor fietsers te maken.

“TIEN VEUR”

Oplossing mailen naar jenne.smit@gmail.com of in een envelop 
in de brievenbus aan de Nw. Frieslandstraat 37, onder vermelding 
van naam en adres en maak kans op een waardebon van 10 euro.

Welke ondernemers hebben hier in het linkse pand gezeten?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, er moeten minimaal 5 goed zijn.

================================

Wie hebben ooit dit pand gehuurd?
In deze Grensstreek de derde ‘TIEN VEUR’ quiz van de Histori-
sche Kring Glanerbrug. In deze quiz stellen we uw kennis over 
Glanerbrug en zijn historie weer eens op de proef. In deze ‘TIEN 
VEUR’ geen historisch pand aan de Gronausestraat, maar wel 
een pand dat onderdak verleende aan verschillende onderne-
mende huurders. Weet u nog welke?  We zoeken er nog minstens 
vijf!
U hebt tot en met vrijdag  
6 juli de tijd de oplossing te 
mailen. Onder de goede 
inzenders  worden  drie 
GO-cadeaubonnen van 
€ 10 uitgeloot. Veel succes!!
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Ons eigen service- en montageteam staat 

5 dagen in de week voor u klaar!

Jaargetijdenweg 6, 7532 SX Enschede
Mail.: info@voshaar-schuttingen.nl
www.voshaar-schuttingen.nl GRONAUSESTRAAT 1297 - 7534 AK ENSCHEDE –  053-4619955 – WWW.BORDERLINETRAVEL.NL

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!

www.stuivenberg.nl
tel. +31 (0)53 461 78 58

 
 
      

 
           GRATIS HOORTEST 
                      GRATIS HUISBEZOEK 

                   GRATIS PROEFPERIODE 
    

        Wilt u weten hoe het met uw gehoor is? Maak dan een afspraak voor een geheel vrijblijvende      
 hoortest! Bent u niet tevreden met uw huidige hoortoestellen? Maak dan een  
 afspraak voor een GRATIS second opinion. 

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

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

Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

Administratiekantoor
D.J.J. Blom / C.G. van Veen

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

Gronausestraat 1271                          7534 AJ GLANERBRUG
info@wijnhandelnijhuis.nl          tel: 053 461 1254

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.

Jong belegen 
kaas        100 gram € 0,79

Oude snijdbare 
kaas            100 gram € 0,99

DE ZUIVELHOEVE GLANERBRUG
Gronausestraat 1108-b - tel. 053 461 77 36
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Succes van veilige Gronausestraat valt en staat met fatsoenlijk  
gedrag verkeersdeelnemers
In de (sociale) media is nogal afgegeven over het resultaat van de herinrichting van de Gronausestraat. “Ik zie geen verschil, er is 
niet veel veranderd” was een veelgehoorde en gelezen opmerking. Of “Verkwanseling van gemeen schaps geld, hadden ze beter in 
het zwembad kunnen stoppen” werd ook regelmatig geopperd. Ondernemer Jan Haast zei het wel erg bot tegen Wilco Louwes van 
1Twente: “KUT…. Waardeloos, een half miljoen in de ton geflikkerd”. Jan verzette zich trouwens vanaf het begin tegen de bedachte 
plannen. Maar op de vraag zitting te nemen in het Fietsveiligteam reageerde hij toendertijd negatief. Maar nu wel weer roeptoeteren!

Fietsveiligteam in vergadering  (foto SIR)

Voor de leden van het Fietsveiligteam zijn deze negatieve 
opmerkingen natuurlijk wel even slikken. De Grensstreek 
mailde een zestal vragen naar de leden van het Fietsveiligteam. 
Lorette Bosch – Padberg, Andrea Smits, Alice van der Meer en 
Henk Jan Nijhuis reageerden. Hun reacties kunt u hier lezen.

Waarom wilde je in het Fietsveiligteam?
Lorette: Omdat ik het een uitdaging vond om samen met andere 
gebruikers het maximale eruit te halen voor de veiligheid van 
fietsers/voetgangers.
Andrea: Omdat ik dagelijks over de Gronausestraat fiets. Ook 
met kinderen.
Alice: Ik heb me aangemeld omdat ik het belangrijk vind dat je 

 veilig over de Gronausestraat kunt rijden. Vooral ouders en kinde-
ren.
Henk Jan: Graag wilde ik op constructieve wijze meedenken hoe 
we alle klachten en kritiek over de verkeersveiligheid van de 
Gronausestraat zouden kunnen tackelen.

Heb je je ideeën, je inbreng, over de inrichting in kunnen 
brengen?
Lorette: Ja, maar iedereen kon ideeën inbrengen en daar zaten 
hele goede bij die ook zijn meegenomen. Daarnaast hadden we via 
een enquête ook de nodige input ontvangen. Ideeën in overvloed! 
Maar je bent en blijft budget gebonden en dat was wel een dinge-
tje. Het was ook niet zo dat iemand in de werkgroep zat om zijn of 
haar idee erdoor te drukken. Bij alle opties die we besproken heb-
ben werd steeds de vraag gesteld: is het een wijziging die ook voor 
fietsers een grotere veiligheid gaat creëren? Daarbij werd af en toe 
verhit gediscussieerd waarbij we uiteindelijk toch mét elkaar tot 
een compromis konden komen. Dat voelde heel speciaal.
Andrea: Ja. Het was en leuke groep om iedereen te vertegen-
woordigen. Alleen de groep jeugd en jongeren was onderverte-
genwoordigd.
Alice: Ik was bijvoorbeeld wel een voorstander van stoplichten op 
het kruispunt met de Kerkstraat en Tolstraat. Die optie paste niet 
binnen het budget. Dan moet je concessies doen, een compromis 
sluiten. Toen is er samen met de verkeerskundige van de gemeente 
uitgekomen om het kruispunt optisch overzichtelijker te maken.

Henk Jan: Ten dele wel.  Vele verschillende belangen en budget-
taire randvoorwaarden leiden uiteindelijk tot een compromis 
waarbij iedereen water bij de wijn moet doen.

Heb je daar een voorbeeld van?
Iedereen noemde de uitstapstrook, de andere kleur steen die 
gebruikt is voor de kruisingen en het optisch verkleinen van met 
name de kruising Kerkstraat en Tolstraat. 

Denk je dat het beperkte budget van ongeveer een half 
miljoen voldoende was?
Lorette: Al pomp je er 10 miljoen in, het valt of staat met het gedrag 
van de mensen zelf. Als de gebruikers de straat niet gaan gebruiken 
zoals nu uiteindelijk bedoeld is dan is alles voor niets geweest.
Andrea: De grootste drempel bij dit soort projecten is niet het 
geld. Er zijn goedkope oplossingen voor bijna alles. Maar veel 
moelijker is om iedereen goed te vertegenwoordigen.
Alice: Ik vind het knap dat we als Fietsveiligteam binnen het 
budget zijn gebleven. Dat was ook onze insteek. 
Henk Jan: Een half miljoen is natuurlijk niet overdreven veel 
gezien de omvang van het project. Toch denk ik dat wij als werk-
groep goed hebben nagedacht over alles en het maximale eruit 
hebben gehaald. Perfect wordt het nooit.

In de (sociale) media wordt nogal kritisch 
gereageerd oop de manier waarop de straat is aangepakt. 
Ben je het daarmee eens?
Lorette: Nee. Totaal niet. Ik hoorde onlangs van iemand dat dat 
extra strookje voor het parkeren het er écht niet veiliger op 
maakt. Dan denk ik: waar is je bril? 
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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. 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. 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. 

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

Het Bultserve is verankerd in de Glanerbrugse gemeenschap en heeft het een bewogen geschiedenis achter de rug  (foto Grensstreek)

Is Glanerbrug nu eens aan de beurt?
Glanerbrug kent uiteraard ook wel een aantal monumentale 
of karakteristieke panden. Denk bijvoorbeeld maar eens 
aan het pand van Ter Heersche en de bibliotheek Glaner-
brug. Maar het oog van de Historische Kring Glanerbrug en 
de Grensstreek viel op ’t Bultserve. De HKG en Grensstreek 
besloten daarom dit historische (sport)park aan te melden. 
Het wordt tijd dat Glanerbrug ook eens aan de beurt komt!

“Al voor onze jaartelling hebben daar mensen rondgezworven. 
Zo blijkt uit de vondst van een landbouwwerktuig uit de steen-
tijd. Daarna is het park bekend geworden als woonplaats van 
de familie Krasschenberg, die stukken grond hebben geschon-
ken aan de katholieke gemeenschap”, begint Joop Kwakman 
van de HKG zijn motivering om te kiezen voor ’t Bultserve. 
“Grond waarop de kerk en later ook de St.Gerardusschool (het 

latere Dorpshuis) konden worden gebouwd. Woonplaats ook 
van de familie Stolk en zoon Martie Stolk, een beeldhouwer 
bekend van onder andere van de Fluitspeler”. 

(Sport)park
In de jaren ‘30 herschept de bekende tuinarchitect Wattez het 
gebied tot een park met sportvelden waarop Sportlust, vv Gla-
nerbrug en Avanti-Wilskracht hun thuisbasis hebben (gehad).   
Het gebied was ook jarenlang het toneel van de jaarlijkse schut-
tersfeesten en muziekuitvoeringen.  Daarnaast is de vijver (ten-
minste in strenge winters) het toneel van winters vermaak en 
biedt diezelfde vijver nu ook plezier aan sportvissers. Het park 
was en is een geliefd punt voor een wandeling met kinderen die 
de eenden komen voeren en was (misschien is het dat nog 
steeds wel) ook een mooie plek voor een romantisch moment. 
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Albert Heijn

Glanerbrug

Fyon
A: Schoolstraat 17 | 7534 CB Enschede  A: Esmarkelaan 170 | 7534 JH Enschede

T: 053-700 00 00 · E: info@fyon.nl · I: www.fyon.nl

Gespecialiseerde zorg op maat 
binnen een dynamische organisatie

in een vertrouwelijke setting. 

Sterk in beweging

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

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

De sleutel voor een zorgeloze vakantie 
is een RESERVESLEUTEL       

Wij maken alle sleutels                                                                                                 

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.

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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

post EnschedeUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-

tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-

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

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 

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

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

sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 

voor overdag. 

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

nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-

4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 

apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 

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

foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 

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

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 

lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 

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

welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 

u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-

matie op één gezamenlijke site.

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

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

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

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

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

huis;

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

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

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

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

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

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

(foto Jenne Smit)  

Nu al meer aanmeldingen voor 

carnavalsoptocht Grenskeerlkes
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GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

Bij de foto: Hans Gosselt, Frans Leloux, Willy Muller, Hennie Kuipers en Thijs Schutter zijn 

maar wat trots dat het doopvont van Bentheimer zandsteen weer terug is in Glanerbrug. 

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

Voor deelname aan de carnavalsoptocht op 7 februari kunt u zich nog steeds aanmel-

den bij: Evert Lammers, James Rossstraat 13  7534 ZZ  Glanerbrug (053-4612327), 

email: eehlammers@home.nl. Henk Groothuis, Dirk Hartogstraat 8, 7534 BX  Glaner-

brug (053-4614542). Jos Broeze, Kerkstraat 93, 7532 AS  Glanerbrug (053-4618610),  

fax: 053-4614096, email: grenskeerlkes@broeze.nl

U kunt aan de optocht meedoen als éénling of duo, kleine of grote groep, met kleine of 

grote wagen en u kunt door mee te doen ervoor zorgen dat de optocht extra groot kan 

worden. Ook kunt u ‘reclame’ in de optocht aanmelden.

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

Loes bij  huisartsen

Vervolg op pagina 3
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Er zijn zóveel veranderingen doorgevoerd en je ziet alleen dat 
ene strookje? Erg jammer dat mensen niet verder kijken en het 
ook niet durven te ervaren. Maar deze reaguurders op sociale 
media zijn meestal de mensen die zelf niet uit de stoel komen 
om actie te ondernemen maar achteraf wel een ongezouten 
mening over de schutting gooien. En helaas zijn dat ook vaak de 
mensen die alles zelf aan hun laars lappen en maar doen waar ze 
zin in hebben…
Andrea: Ja. Het zal gevaarlijk blijven wanneer we de straat niet 
gebruiken zoals dat is bedoeld. Dus fietsers op de straat en niet 
op de stoep, Auto’s niet harder dan 30 en fietsers netjes Inhaalen, 
voetgangers uitkijken en niet naast de zebrapadden oversteken. 

Alice: Tja. Ik heb wel veel negatieve reacties gekregen. Maar dat 
heeft me niet weerhouden in het Fietsveiligteam te blijven en 
mee te praten.
Henk Jan: Er is zeker wat veranderd aan de Gronausestraat maar 
deze vallen in eerste instantie niet direct op. Dus in zoverre 
begrijp ik de mensen wel. De veranderingen zijn echter wezen-
lijk en dragen in onze optiek zeker bij tot de verkeersveiligheid.

Niet alleen de herinrichting van de straat is belangrijk. 
Ook het gedrag van de gebruikers telt. Wat moet daar de 
komende maanden aan gebeuren?
Lorette: In eerste instantie zou handhaving op goed gebruik van 
de straat wel zeer welkom zijn. Al was het alleen maar voor 
bewustwording van eigen gedrag. Aanspreken en uiteindelijk 

misschien zelfs bonnen uitdelen als het gedrag niet verandert.
Andrea: Dat gaat dus niet vanzelf. Ik denk dat we nog tijd en geld 
moeten investeren om ervoor te zorgen dat iedereen zich goede 
gedraagt. Dus aan iedereen: houd je aan de regels!
Alice: Het gebruik van de Gronausestraat als fietsveilige straat 
valt en staat met het gedrag van alle verkeersdeelnemers. Ik 
vrees dat het een harde dobber zal worden om het gedrag van de 
Glanerbrugger te veranderen, aan te passen. De komende 
maanden zullen daarbij cruciaal zijn. Door acties en handhaven 
zal je het gedrag moeten veranderen. Ik stel voor de eerste 
maand nog te waarschuwen, maar daarna te bekeuren. 
Henk Jan: Handhaven en voorlichten. Ik vind dat we een heel 
mooi winkelcentrum hebben waarin voor elke verkeersdeelnemer 
ruimte is mits men geeft en neemt en zich aan de regels houdt.

Wilhelmina bruist van jong tot oud
GLANERBRUG - Maar liefst acht leerlingen van Muziek vereniging Wilhelmina Glanerbrug werden afgelopen zaterdag 
gehuldigd tijdens het afsluitende zomerconcert voor het behalen van een muziekdiploma aan Kaliber Kunsten school: Robien 
de Jong (fluit A), Silke Eidhof (saxofoon A), Clément Vovard (trompet B), Quentin Vovard (klarinet B), Aniek Wildschut (fluit 
B), Lotte Hurkmans (hoorn B), Brechtje Spit (hobo B) en Carlijn Halman (klarinet C). Zij werden allen door jeugdcoördinator 
Nicolien Schippers in het zonnetje gezet en ontvingen een roos.

Alle onderdelen van de vereniging presenteerden zich met een 
kort optreden. Voor de KIWI’s, het kinderkoor van Wilhelmina, 
was dit het eerste optreden sinds de oprichting in februari 2020.   
Na het nieuwjaarsconcert in januari 2020 heeft er in verband 
met de coronauitbraak geen enkel openbaar optreden meer 
plaatsgevonden.  Gelukkig is daar sinds 2 maanden weer veran-
dering in gekomen en wordt er weer hard aan de weg getim-

merd. Als zich geen nieuwe calamiteiten meer voordoen, wordt 
deze lijn na de zomervakantie voortgezet en presenteert Wilhel-
mina zich op 25 september opnieuw tijdens een openluchtcon-
cert met de hele vereniging op het Heldersplein.

Tijdens het afsluitende gezellig samenzijn na het concert, werd 
een 9-tal jubilarissen uit 2020 en 2021 gehuldigd voor hun lang-

durig lidmaatschap van de vereniging en daarmee ook automa-
tisch door de KNMO, de Koninklijke Nederlandse Muziek Orga-
nisatie: Nicolien Boekhoudt (12,5 jaar), Marloes de Graaf (25 
jaar), Ellen Lichteveld (25 jaar), Daphne en Irene Springer (25 
jaar), Han Groen (50 jaar), Astrid Stuivenberg (50 jaar), (ere) 
voorzitter Wim Elfring 60 jaar en Albert Schippers als mentor en 
langste lid van de vereniging 60 + 1 jaar. 

Alle jubilarissen ontvingen bloemen en een presentje, een 
speldje en een certificaat. Albert Schippers werd vanwege zijn 
vele verdiensten, voornamelijk als penningmeester, bovendien 
unaniem door de leden van Wilhelmina benoemd tot erelid van 
de muziekvereniging. 

De jubilarissen van Wilhelmina: vooraan van links naar rechts: Han Groen, Albert Schippers, Astrid 
Stuivenberg en Ellen Lichteveld. Tweede rij van links naar rechts: Wim Elfring, Nicolien Boekhoudt, 
Irene Springer en Daphne Springer. Op de foto ontbreekt Marloes de Graaf   (foto's Jenne Smit)

De geslaagden van Kaliber: Van links naar rechts: Clément Vovard, Brechtje Spit, Aniek Wildschut, 
Robien de Jong, Silke Eidhof, Quentin Vovard, Carlijn Halman. Op de foto ontbreekt Lotte Hurk-
mans.  

Spetterende circusacts op cbs Ouverture
GLANERBRUG – Balanceren, acrobatiek, jongleren en koordansen. De groepen 5, 6, 7 en 8 van de cbs Ouverture speelden vorige 
week vrijdag de hoofdrol in ‘Circus op school’. Iedere groep had een aantal acts uitgezocht die ze eerst gingen repeteren. Na de repe-
tities toonden de kids hun vaardigheden in de hal aan hun medeleerlingen in een echte circusvoorstelling. 

Groep 7 koos voor balanceren. Zoals hier op de bal. De leerlingen van groep 5 hadden voor acrobatiek gekozen. 
Ze vormden een heuse pyramide (foto’s Jenne Smit)
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Drachten

Emmen (3x)
Enschede (7x)
Enter
Geleen
Glanerbrug

Goor
Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen
Hengelo (2x)

Hoogeveen
Klazienaveen
Losser
Nijverdal
Oldenzaal (2x)

Ootmarsum
Overdinkel
Raalte
's Heerenberg
Tubbergen

Ulft
Venlo
Waalwijk
Winschoten
Winterswijk (3x)

Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
28 juni t/m 12 juli 2021. 

@medikamentediegrenze

Handzeep original of dermo oil 500ml

Life women edt 40ml

Deo men manchester city 150ml

Baquette 2x125gr 
Per 2-pack € 0,29

Pepermunt 7 rollen

Diarreeremmer*

Medixan*

Dr. Original*

Toblerone

Glade airSun Pringles

DettolAlways

Klene
Zoete mix 400gr

Losimed duo 10 tab

Citroen/honing smaak
24 zuigtabletten

Oordruppels 5,5ml

Honey and almond 100gr

Refresh berries & flowers of 
waterfall splash 
275ml

Vaatwas zout classic 1kg Hot & spicy 40gr
Per stuk € 0,49

Ontsmettingsmiddel 500ml

Sanicur

Esprit

Rexona

Delifrance

Discreet pants 9st 
maat L

King

-66% -56%

-81%

-37% -63%-52%

elders   € 2,29 elders   € 2,28

elders   € 15,79

elders   € 1,09 elders   € 2,71elders   € 2,09

€ 0,49

€ 1,00

€ 1,00

€ 0,79 € 1,00

€ 2,99

€ 0,69 € 1,00€ 1,00

-64%

elders   € 8,24
€ 2,99

9 stuks

-74%-35%

elders   € 3,85elders   € 1,55
€ 1,00€ 1,00

275ml1kg 40gr

24 tab

5,5ml

100gr

500ml

40ml

7 rollen

150ml

2-pack

10 tab

-50%

elders   € 11,99
€ 5,99

500ml

400gr

-90%

-75%

elders   € 9,75

elders   € 11,68

5x2-pack
€ 1,00

12 voor
€ 2,99

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

Werkzame stof:
7g glycerol, 0,5% oplossing van 
lidocaïnehydrochloride in glycerol 
(watervrij)

Werkzame stof:
Loperiamidehydrochloride 
en simeticon

Te gebruiken bij:
Verzachtend voor de keel 

Te gebruiken bij:
* Pijn en jeuk van het buitenoor 

kanaal
* Ondersteunt genezing van 
ontstekingen van het oor

Te gebruiken bij:
* Diarree, krampen, 

winderigheid of 
opgeblazen gevoel

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