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Landschap Overijssel 
pakt uitdrogen hoogveen in 
Aamsveen aan

Wie helpt mee de droom
van Glanerbrug te verwezen-
lijken?

Sportief succes jeugd
'Ons Clubje' (1 t/m 4)

GLANERBRUG – Kai Vreriks (32) is een bekend gezicht in Glanerbrug. Dat de in het grensdorp 
geboren en getogen fysiotherapeut er niet alleen woont maar ook werkt ziet hij als een 
voordeel. “Doordat de mensen je kennen spreken ze je gemakkelijker aan. Dat geldt voor de 
cliënten die ik als fysiotherapeut bij Fyon in behandeling heb, maar ook als vestigingsleider 
voor de elf collega’s van de vestiging van Fyon in Glanerbrug en de Esmarke. Ik vind het een 
uitdaging om samen met dit team te werken aan de beste zorg op de juiste plek. En tevens een 
stuk positieve gezondheid te creëren.” 

Als kind wist Kai eigenlijk 
helemaal niet wat hij later 
wilde worden. Helikopterpi-
loot of het leger in misschien? 
De fysiotherapie kwam pas in 
beeld toen hij op zijn zeven-
tiende zijn kruisband 
afscheurde. “Ik weet het nog 
als de dag van gisteren. We 
speelden met Avanti W. A1 uit 
tegen Hector uit Goor. Ik ver-
draaide mijn knie, wist eigen-
lijk direct dat het mis was. Zo 
kwam ik voor het eerst met 
Fyon in aanraking. Remon 
van der Straat heeft me 
behandeld en zo’n vijf maan-
den begeleid bij mijn revali-
datie. 
Tien maanden later scheurde 
ik de binnen- en buiten 
meniscus van hetzelfde been 
en moest ik alsnog worden 
geopereerd. In ieder geval 
was mijn interesse voor fysio-
therapie gewekt!” 

Master
Na de havo gaat Kai in 2008 
fysiotherapie studeren aan 
het Saxion in Enschede. Hij 
loopt stage bij Fyon en kan na 
afsluiting van zijn studie in 
januari 2013 blijven. Hij 
begint er als algemeen fysio-
therapeut, maar besluit al 
snel zich te specialiseren in de 
sportfysiotherapie. “Ik heb 
drie jaar de master specialisa-
tie sportfysiotherapie gevolgd 
in Amersfoort. Iedere drie 
maanden zes achtereenvol-
gende dagen theorie. En 
daartussen opdrachten en 
onderzoeken uitvoeren in 
Glanerbrug. Ik ben afgestu-
deerd met een wetenschap-
pelijk onderzoek naar de 
invloed van strekbeperkingen 
van de heup bij liesklachten. 
Niet zo spannend, maar zo’n 
onderzoek doen is wel 
belangrijk voor de ontwikke-

ling van ons vak. Interessan-
ter vond ik bijvoorbeeld de 
bewegingsanalyses die we 
moesten maken om blessures 
te voorkomen. Daar heb ik nu 
ook voordeel van bij de medi-
sche trainingen die ik geef aan 
cliënten die bij ons revalideren.” 

Ook de shockwavetherapie is 
een specialiteit van Kai. 
Shockwave is een kogelpis-
tool met geluidsgolven met 
een hele hoge frequentie en 
krachtige schokken. “Je kunt 
shockwave op twee manieren 
inzetten. Bij het stimuleren 
van de herstelcapaciteit van 
de pezen. Zoals bijvoorbeeld 
bij hielspoor. Maar shockwave 
kun je ook inzetten om de ver-
kalking in een pees in de 
schouder te vergruizen. Het-
zelfde idee als het vergruizen 
van een niersteen.” Wie denkt 
dat Kai het zo wel goed vindt 

heeft het mis. Hij geeft duide-
lijk te kennen ambities te heb-
ben binnen het vak verder te 
groeien. “Ik ben nog niet waar 
ik wil staan en wil graag nog 
stappen maken binnen de 
organisatie.” 

Fysiotherapeut Kai Vreriks: “Wonen en werken in 
Glanerbrug zie ik als een voordeel”

Kai Vreriks behandelt Kay Oosterhof aan zijn knie (foto Jenne Smit)

Fysiotherapie Oost Nederland (Fyon) heeft praktijken ver-
spreid door heel Twente. Fyon maakt deel uit van de Top 
Health Group. Bij Fyon kunt u terecht voor alle klachten aan 
het bewegingsapparaat. In de Fyonvestiging Glanerbrug wer-
ken twaalf fysiotherapeuten op de vestiging aan de School-
straat 17 en Esmarkelaan 170. Telefoon: 053-700 00 00. 

AED actie supportersvereniging FC Twente moet Glanerbrug een stukje veiliger maken
GLANERBRUG - Noaberschap staat bij de leden van 
supportersvereniging van FC Twente in Glanerbrug hoog in 
het vaandel. Natuurlijk hopen ze binnenkort weer de 
wedstrijden in de Grolsch Veste te kunnen bezoeken. Maar 
daarnaast zijn de leden ook actief voor hun club. Ze hebben 
er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het oude scorebord van het 
stadion aan de Van Deinselaan is opgeknapt en weer een plek 
heeft gekregen op het Diekman. Met hun nieuwste actie 
willen ze Glanerbrug een stukje veiliger maken. Het 
grensdorp heeft te weinig AED’s. En dat is de supporter-
vereniging een doorn in het oog. SV Glanerbrug wil ervoor 
zorgen dat er meer komen. Woordvoerder Timo Peters vertelt 
over hun crowdfundings actie.

1.  Hoe zijn jullie op het idee 
gekomen?
We zetten ons als supporters-
vereniging ook in voor maat-
schappelijk doelen. Daarvoor 
hebben we een maatschappe-
lijke commissie in het leven 
geroepen. En de samenwer-

king met ROC Connect 
gezocht. Tijdens een van onze 
eerste brainstormsessies kwa-
men we erachter dat er te wei-
nig AED’s zijn om Glanerbrug 
compleet dekkend te maken. 
Voor ons reden genoeg dit 
project te starten zodat bur-

gerhulpverleners die aange-
sloten zijn bij hartslag.nu snel 
kunnen schakelen en op tijd 
bij een AED kunnen zijn om 
misschien wel een leven te 
redden.

2. Enig idee hoeveel AED’s 
erbij moeten komen om Gla-
nerbrug veilig en dekkend te 
maken?
Om Glanerbrug dekkend te 
maken zullen er ongeveer vijf 

bij moeten komen. 
 
3. AED’s zijn nogal prijzig. 
Hoe denken jullie het geld 
bij elkaar te krijgen?
De sponsoren van de suppor-
tersvereniging en externe 
sponsoren hebben al voor een 
deel bijgedragen. Daarnaast 
zijn we een crowdfundings 
actie gestart waar ‘noabers’ 
hun bijdrage kunnen leveren. 
 
4. De actie loopt nu al zo’n 
twee weken. Kun je al 
inschatten of het een succes 
is? 
  Wij zijn hartstikke tevreden 
hoe het nu loopt en zien van-
zelf wel waar het eindigt. We 
kunnen in ieder geval wel zeg-
gen dat we met deze actie Gla-

nerbrug een stukje veiliger 
hebben kunnen maken.

5.   Hoe kunnen de ‘noabers’ 
uit Glanerbrug en omgeving 
die nog niet hebben 
gedoneerd alsnog een 
bijdrage leveren?
Noabers kunnen nog steeds 
geld doneren via de link 
www.geef.nl/nl/actie/hart-
voorglanerbrug/donateurs

Tevens zoeken we Glaner-
bruggers die eventueel inte-
resse hebben om een AED aan 
hun huis te hebben. 
Daarvoor kunt u contact 
opnemen via  vragen@sv-gla-
nerbug.nl.  Dan nemen we 
contact op om u verder te 
informeren.

Woordvoerder Timo Peters van SV Glanerbrug wordt voor Tuban-
tia op de foto gezet door Reinier van Willigen  (foto Jenne Smit)
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GRENSSTREEK 
G L A N E R B R U G MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN 

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 9 september 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  5 september   10.00 uur  ds. Jansen
Zondag 12 september  10.00 uur   ds. Reitsma

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Vrijdag 3 september  10.00 uur: 
viering met parochievicaris  Willy Rekveld
Zondag  12 september  10.30 uur:  
viering met pastor Jan Kortstee mmv  herenkoor

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.

Repaircafé bij Avanti Wilskracht 
weer geopend
GLANERBRUG – Sinds dinsdag 10 augustus kan eenieder weer 
terecht in het repaircafé in het clublokaal van Avanti Wilskracht. 
Gedwongen door corona hebben de heren monteurs  lang niets 
kunnen doen. Maar zoals het er nu naar uitziet kunt U er nu met 
uw reparaties  van 14.00 uur tot 16.00 weer terecht. Zoals allicht 
bekend zijn in principe de reparaties gratis. Alleen onderdelen 
die ingekocht worden om de reparatie uit te voeren moeten wor-
den vergoed. Hebt u dus iets te repareren kom gerust naar het 
Zoutendijk!
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Onze toekomst is ook van jou, van u! Help je, helpt u mee de 
droom van Glanerbrug te verwezenlijken?
GLANERBRUG - De Dorpsraad Glanerbrug start op 
woensdag 8 september met een proces om samen met de 
Glanerbrugse samenleving in gesprek te gaan over de 
toekomst van Glanerbrug. Die eerste bijeenkomst wordt 
gehouden op sportpark het Zoutendijk, de thuisbasis van 
Avanti W. aan de Gronausestraat. Aanvang: 19.30 uur. 

“Een toekomst is van iedereen: alle bewoners, ondernemers, 
scholen, verenigingen, instellingen, woningcorporaties en de 
gemeente,” aldus voorzitter Bert Siemeling van de Dorpsraad 
Glanerbrug. “Wat willen we in Glanerbrug bijvoorbeeld met 
sporten, bewegen of met muziek? Is er nog wel een toekomst 
voor de verenigingen? Hoe denken we hier in de nabije toe-
komst fijn te kunnen wonen? En wat heb je nodig om je veilig 
thuis te kunnen voelen? Welke faciliteiten zou jij in ons dorp 
willen hebben? Van wie zijn die dan? Van de gemeente of van 
ons? En wie zijn dat dan: ‘ons’? Hoe gaan we dat hier doen, met 
steeds minder mensen die in één of ander bestuur willen gaan 
zitten of actief lid van een vereniging willen zijn? Vragen naar 
de toekomst van ons grensdorp. Vragen die jij als bewoner wel-
licht wilt helpen beantwoorden. 

Wat vind jij belangrijk als je nadenkt over de toekomst van ons 
dorp? Kortom, we willen samen op zoek naar een brede kijk op 
Glanerbrug.”

Dus: 
Op 8 september a.s. wordt bij Avanti W. op sportpark Het Zou-
tendijk een eerste bijeenkomst georganiseerd, waarin wij met 
alle Glanerbruggers en ook met de vertegenwoordigers van ver-
enigingen, ondernemers, scholen, instellingen en woningcor-
poraties, samen onze ideeën, dromen en onderwerpen in beeld 
willen brengen over hoe wij ons dorp zien over 10 jaar: hoe is 
het hier dan? En hoe gaan wij dit verder met elkaar realiseren? 

Mocht je voor deze bijeenkomst geen uitnodiging hebben ont-
vangen en je wilt toch graag meedoen, geef je dan op per mail 
op: info@dorpsraad-glanerbrug.nl

Dit is een gezamenlijk initiatief van de dorpsraadleden Bert 
Siemeling, Germaine Hering, Lorette Bosch, Coen Nijhuis, 
Henriëtte Schuite en Herman Koers.

Voorzitter Bert Siemeling (foto) en de andere leden van de Dorps-
raad Glanerbrug dagen de inwoners uit mee te denken over de 
toekomst van Glanerbrug  (foto Jenne Smit)

EHBO Glanerbrug start cursus 
EHBO en bedienen AED
GLANERBRUG - EHBO club Glanerbrug start bij voldoende 
deelnemers in september weer met een cursus EHBO. In 20 
uren wordt u vaardigheden EHBO aangeleerd die u in staat 
stellen om eerste hulp te verlenen in geval van een ongeval 
met letsel. Wij geven de cursus geheel volgens richtlijnen van 
het RIVM. Tijdens de cursus zal er gebruikt gemaakt worden 
van Lotusfiguren.

De cursus begint met twee avonden waarin de hart reanimatie 
en het AED toestel centraal staan. In de overige 8 avonden wordt 
u verder opgeleid tot EHBO-er volgens richtlijnen van het Oranje 
Kruis.

De cursus wordt afgesloten met een examen afgenomen door 
het Oranje Kruis. De cursus kost per persoon 175 euro. Veel zorg-
verzekeraars vergoeden de kosten voor een EHBO cursus.

Informatie kunt u krijgen via  ehboglanerbrug@gmail.com. 
Als u eerst kennis wilt maken met onze club dan kan dat ook. 
Wij starten weer de lessen op maandag 30 augustus. U bent van 
harte welkom in het speeltuingebouw aan de Jacob Roggeveen-
straat 33 in Glanerbrug. Graag een berichtje naar bovenge-
noemd mailadres als u komt.

COLUMN 

kinderspel
Hinkelen, knikkeren, tollen, verstoppertje, voetballen op het 
Heldersplein, touwtje springen, allemaal spelletjes uit onze 
jeugd. Ik vraag me af of de jeugd van tegenwoordig dat nog 
evenveel doet als wij vroeger. Ze kijken op hun tablet of mobiel-
tje en spelen minder vaak buiten dan wij deden ongeveer 75 
jaar geleden.

De gezinnen waren toen over het algemeen ook veel groter dan 
nu.  Bij mij in de buurt waren families met acht, tien of 12 kin-
deren geen uitzondering. Ik weet nog dat mijn vader vertelde, 
dat er over de “paol in de Pruus” in Epe een gezin woonde met 
22 kinderen. Allemaal van dezelfde moeder!

In 1949 ging ik naar school in Hengelo. Elke dag op de fiets, ook 
zaterdag. Dwars door Enschede.  Omdat er in een groot gezin 
meestal maar één verwarmde kamer was, was huiswerk maken 
niet gemakkelijk thuis. Daarom lieten mijn ouders mij na 
schooltijd- de lessen eindigden om tien over vier- deelnemen 
aan de huiswerkstudie die vanaf half vijf tot half zeven duurde.

Onderbroken door een pauze van 
tien minuten. In de pauze speelden we vaak verstoppertje. Als 
je aan de beurt was, stond je met je handen voor de ogen vijftig 
tellen te wachten en dan probeerde je je klasgenoten te vinden. 
Als je iemand vond, rende je heel snel naar de plaats waar je 
begonnen was  en tikte dan tegen de muur.

In Glanerbrug riep je dan: ‘Aanplak meej!’ Dat riep ik de eerste 
keer in Hengelo ook. Ik was de enige uit Glanerbrug en dat heb 
ik geweten, want de jongens uit Enschede en Hengelo schater-
den het uit. Om zoiets doms te zeggen…

Tegen half acht was ik weer thuis.
Op het fornuis stond dan een potje te sudderen, sinds de mid-
dag, want toen at men altijd warm tussen de middag. Tijd voor 
mijn ‘diner’. Geen medelijden, want ik had overdag al tussen de 
tien of twaalf boterhammen op…

Henk van der Vegt

Huid en Make-up koopavond bij Apotheek de Eekmaat
GLANERBRUG – Op donderdag 16 september wordt van 18.00 
tot 20.30 uur een huid- en make-upavond geoganiseerd in de 
apotheek de Eekmaat aan de J. Roggeveenstraat 53 in 
Glanerbrug. Je kunt die avond alle vragen stellen over je huis 
en verzorgingproducten. Van Vichy en La Roche Posay kun je 
je favoriete producten kopen met mooie kortingen. De avond 
is gratis. Opgeven via de website www.apotheek-enschede.nl. 
Er zijn een beperkt aantal plaatsen en vol=vol! Dus! 

Wat gaan wij doen;
- Introductie van de nieuwe make-up lijn van La Roche Posay, 

Toleriane make-up speciaal voor de gevoelige tot zeer gevoe-
lige huid. Kortingskoopavond op alle overige producten van 
VICHY en La Roche Posay.

 
- Daily glow by Noortje  is aanwezig voor make-up adviezen, 

hoe creëer je in een handomdraai een mooie dagelijkse look.  
Noortje laat het je zien. Je kan zelfs je eigen make-up meene-
men.

 
- Jacky V. PMU & Lashes  is gespecialiseerd in permanente 

make-up zowel cosmetisch als medisch, denk bijvoorbeeld 

aan het camoufleren van wijnvlekken, littekens, vitiligo, alope-
cia en nog veel meer.

 
- Huidtherapie Twente  is aanwezig zij zijn gespecialiseerd in 

acne, ontharing, couperose, lymfoedeem, chemische peeling, 
pigmentatie en littekens. Heb jij vragen over je huid (plekjes, 
vlekjes etc.) of huidverzorging, dan kan je op 16 september 
vrijblijvend advies vragen aan Lisa de huidtherapeute. Elke 
bezoeker krijgt bovendien een gratis intake cadeau en een 
zomer behandeling van € 75,- voor slecht € 55,- (microderma-
brasie en vit c masker). 
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Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

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

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

Wandtegels  afm. 20 x 25 cm 1e keus vanaf  €     9,95/m²
Wandtegels  afm. 25 x 33 cm grijs gevl.glans  €   14,95/m²
Vloertegels antraciet  60 x 60 cm door en door  €   34,95/m²
Vloertegels Rock   30 x 60 door en door  €   19,95/m²

Div. soorten bestrating  20x30 6 cm dik vanaf   €   12,50/m²

Div. soorten behang vanaf  €     4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

Openingstijden:  maandag t/m vrijdag    7.30 uur - 17.30 uur
 zaterdag  8.30 uur - 12.00 uur

Gerridzen Bouwmaterialen BV
Euregioweg 257
www.gerridzennl
tel.nr.: 053 - 4 35 60 54 

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

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

een foutieve indruk gewekt.

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

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

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

direct op de nota in mindering brengen.

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

Graag tot ziens in onze zaak.
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DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl

Het SeniorWeb Leercentrum gaat weer van start 
ENSCHEDE/GLANERBRUG - De activiteiten van het 
SeniorWeb Leercentrum worden na de zomervakantie weer 
opgepakt. Tijdens de sluiting van de Bibliotheek Enschede 
zijn er geen activiteiten mogelijk geweest. Voor het nieuwe 
cursusjaar is een programmaboekje gemaakt waar alle 
cursussen en inloopspreekuren in vermeld staan. Het 
programmaboekje is nu al op te halen bij de Bibliotheek 
Enschede. Het cursusaanbod is ook te vinden op internet, ga 
daarvoor naar de webpagina van het SeniorWeb Leercentrum: 
www.seniorweb.nl/enschede. Enkele maandelijkse inloop-
spreekuren over het gebruik van verschillende apparaten 
zijn voor iedereen toegankelijk en kosteloos. 

In het SeniorWeb Leercentrum leert u te werken met 
verschillende programma’s en apparaten zoals computers, 
laptops, tablets en smartphones. Zo is er een cursus Klik & 
Tik voor degenen die nog geen ervaring hebben met het 
gebruik van een computer. U leert hoe u een computer 
bediend, of hoe u internet gebruikt.

Bent u al een stap verder, dan is de Basiscursus Windows 10 iets 
voor u. U leert hoe u Windows op uw (nieuwe) computer of lap-

top beter kunt gebruiken, zoals het beheer van uw mappen en 
bestanden. 

U kunt uw computer gebruiken voor het lezen en versturen van 
e-mail, informatie opzoeken op internet of online shoppen. En 
er zijn nog veel meer mogelijkheden. Maak een wenskaart (of 
kerstkaart) met Word of leer programmeren met Scratch. U kunt 
gps-navigatie gebruiken voor het opzoeken en begeleiden van 
fiets- en wandeltochten en (niet heel onbelangrijk) u leert pre-
cies hoe u zich veilig op internet begeeft. Voor wie graag fotogra-
feert is er een cursus foto’s maken met een smartphone, het 
beheren en bewerken van digitale foto’s en het maken van een 
fotoboek.Bent u in het bezit van een iPhone of iPad? Neem dan 
deel aan een cursus om uw apparaat beter te leren gebruiken. 
SeniorWeb inmiddels al ruim tien jaar actief in Enschede. De 
activiteiten vinden plaats in de verschillende vestigingen van de 
Bibliotheek Enschede (centrale Enschede, Glanerbrug, bij win-
kelcentrum Zuid, op Stadsveld en Twekkelerveld). In totaal 
staan er zestien vrijwilligers klaar om u te helpen. Heeft u vra-
gen? Stuur een e-mail naar info@bibliotheekenschede.nl of bel 
naar 053-4804804.

Wat is er binnenkort te doen in de 
bibliotheek in Glanerbrug?
Bibliotheek Glanerbrug
Gronausestraat 1166
Telefoon: 0534804804
Email: glanerbrug@bibliotheekenschede.nl

Openingstijden: 
Maandag: 09:30 - 12:30 uur
Woensdag: 09:30 - 12:30 uur
Donderdag: 09:30 - 12:30 uur

Agenda Glanerbrug:
Woensdag 15 september

Maak Experience: Cubetto (4 t/m 6 jaar)
Wist je dat kinderen vanaf 3 jaar al kunnen leren programmeren? 
Tegenwoordig zijn computers en robots niet meer weg te den-
ken uit ons leven. Met behulp van robot Cubetto leren kinderen 
van 4 t/m 6 jaar al de basisstappen.

Datum woensdag 15 september 2021
Tijd 13:00 tot 15:15 uur
Waar Bibliotheek Enschede Glanerbrug
Voor wie Jeugd en jongeren
Prijs Jeugd t/m 18 jaar €2,- 
 Volwassenen €3,-

Woensdag 15 september

Maak Experience: MakeyMakey (6 t/m 9 jaar)
Maak zelf muziek met MakeyMakey. Met MakeyMakey maak je 
een eigen digitaal muziekinstrument.

Datum woensdag 15 september 2021
Tijd 14:00 tot 16:15 uur
Waar Bibliotheek Enschede Glanerbrug
Voor wie Jeugd en jongeren
Prijs Jeugd t/m 18 jaar €2,-  
 Volwassenen €3,-

Woensdag 15 september

Maak Experience: Virtual Reality (9 t/m 12 jaar)
Ontdek de wereld van Virtual Reality. Virtual Reality (VR) is een 
computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een andere werke-
lijkheid bent.

Datum woensdag 15 september 2021
Tijd 15:00 tot 17:15 uur
Waar Bibliotheek Enschede Glanerbrug
Voor wie Jeugd en jongeren
Prijs Jeugd t/m 18 jaar €2,-  
 Volwassenen €3,-

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

wij houden van fietsen

Acties geldig t/m 31 augustus  2021

WIJ ZIJN ER
VOOR DE 

ACTIEVELINGEN

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

19,9524,95

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

Acties geldig t/m 31 augustus  2021

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

Perfect voor e-bikes

24,9532,95
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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 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 vrij-
gevigheid van de Twentenaren kwamen er tonnen 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.

Landschap Overijssel pakt uitdrogen hoogveen in Aamsveen aan
GLANERBRUG – Het Landschap Overijssel is in het Aamsveen met een grote klus bezig is. Het veengebied is uniek in Nederland 
vanwege de grotendeels onbeschadigde laggzone. Zo heet het overgangsgebied tussen het hoogveen en de Glanerbeek. Dat 
gebied dreigt uit te drogen omdat de Glanerbeek te veel water te snel afvoert en bomen veel water verdampen. Er is eind vorig 
jaar als voorbereidende werkzaamheden al een stuk bos verwijderd. En begin dit jaar is nog een vuilstortplaats opgeruimd. 
Net als de munitie uit een in de Tweede Wereldoorlog neergestort vliegtuig. Die voorbereidende werkzaamheden zijn nu 
afgerond en is Landschap Overijssel begonnen aan de daadwerkelijke klus. Jacob van der Weele, senior specialist ecologie van 
het Landschap Overijssel, vertelt wat er gaat gebeuren.  
 
Het Aamsveen verdroogt doordat er te weinig regenwater 
wordt vastgehouden. Uiteindelijk composteert het, waarbij 
er CO2 vrijkomt. Welke gevolgen heeft een te droge bodem 
voor de zeldzame planten en dieren?
 
 Op het uitgedroogde veen zullen voornamelijk gras (pijpenstro) 
en berken groeien. In de randzone - de zogeheten lagg - speelt 
iets anders, namelijk een tekort aan grondwater. Daardoor gaan 
op termijn ook hier grassen en bomen overheersen. De bodem 
zal steeds zuurder worden waardoor het probleem verergert. De 
bloemrijke hooilanden veranderen in eentonige graslanden en 
berkenbossen.
 
Om welke zeldzame planten en dieren gaat het eigenlijk?
Typische soorten die in hoogveengebieden leven zijn de adder, 
het bonte dikkopje (vlinder) en de hoogveenglanslibel. In de 
laggzone gaat het bijvoorbeeld om orchideeën, de levendba-
rende hagedis en het geelsprietdikkopje.

 
Wat gaan jullie doen om die planten en dieren beter te 
beschermen?
Meer water in het gebied vasthouden! In het veen gaat het om 
regenwater. Aan de rand van het veen gaat het om grondwater. 
Hiervoor moeten greppels en sloten worden gedicht en de Gla-
nerbeek minder diep worden gemaakt. Verder is het goed om 
bos te verwijderen. De bomen verdampen veel kostbaar water 
en beschadigen de aanwezige veenlaag.
 
Welke werkzaamheden zullen er tot maart volgend jaar 
worden uitgevoerd?
Tot aan april zal er bos worden verwijderd, greppels en sloten 
minder diep gemaakt of gedempt worden, percelen geplagd en 
plaatselijk zal er kalk en steenmeel worden aangebracht. Ook 
wordt in samenwerking met het Waterschap een vistrap in de 
Glanerbeek aangelegd.

Er is nog steeds werk aan de  
winkel voor de Vincentiusvereniging 
Glanerbrug 
GLANERBRUG - Zelfs in een welvaartsstaat als Nederland is 
er ‘armoede’.  Dus ook in het werkgebied van de Vincentius-
vereniging Glanerbrug. De Vincentiusvereniging wil die 
men s en die door welke oorzaak ook in die situatie terecht 
zijn gekomen hulp bieden. Ongeacht achtergrond of religie. 
Er is dus nog steeds werk aan de winkel en behoefte aan 
ondersteuning. 

Hoe meer handen daarbij ingezet kunnen worden hoe lichter 
het werk wordt dan wel hoe meer werk er verzet kan worden. Bij 
dat laatste geldt ook dat hoe groter het budget is, waarover we 
kunnen beschikken, hoe meer hulp er geboden kan worden.
Die hulp is kan divers zijn:
- financiële of andere materiële hulp zoals levensmiddelen of 

kleding;
- verstrekken van een renteloze lening;
- assistentie bij schuldsanering;
- inschakelen van deskundige instanties als de Dienst Maat-

schappelijke  Ontwikkeling;
- hulp bij budgettering
Het gaat er daarbij om mensen die in moeilijke omstandigheden 
zijn geraakt, waar mogelijk, een nieuw perspectief te bieden.

Historie
Op 28 januari 1932 werd in Glanerbrug op initiatief van de toen-
malige pastoor Pieper in de parochie opgericht. De Vincentius-
vereniging is een internationale vrijwilligersorganisatie.  De ver-
eniging is geworteld in de christelijke traditie: “Wat U aan de 
minste der mijnen heeft gedaan, hebt U aan Mij gedaan”. De 
 vereniging in Glanerbrug die binnenkort 90 jaar bestaat  is 
onderdeel van dit wereldwijde netwerk als onderdeel van de 
Vincentiusvereniging Nederland. Zowel regionaal, landelijk als 
inter nationaal werken we nauw samen met organisaties en 
mensen die eenzelfde doel nastreven. 

Interesse? 
Dan kunt u zich aanmelden als lid of vrijwilliger van de vereni-
ging. Ook een financiële bijdrage is altijd welkom.

Het email adres van de Vincentiusvereniging is: vincentiusgla-
nerbrug@outlook.com. Het bankrekeningnummer is: NL41R-
BRB091 99 53 794 t.n.v. Vincentiusvereniging Glanerbrug.
De voorzitter respectievelijk de secretaris zijn bereikbaar onder 
053- 4612351 en 0640193758.
Het correspondentieadres is: Brinkstraat 35 7512 EB Enschede.

Nico van Dielen  
(foto Sjaak Ramakers)

Christa van Hees 
(foto Helene de Bruijn-Hoorn)

Aamsveen - vuilstortplaats Aamsveen - kappen van berken
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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!

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

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

          Autosleutelbehuizing Kapot !!!!!
Wij kunnen de complete behuizing van uw autosleutel vervangen.

Ook alle ba� erijen voor uw autosleutel en afstandsbediening.
Natuurlijk kunnen we ook een nieuwe sleutel voor u maken.                       

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

Wilt u ook
adverteren in 
deze krant?

Bel 
053-461 33 66

Ervaren trainersstaf Sportlust geniet 
van werken met jeugdige selectie
GLANERBRUG – Afgelopen zomer kozen een aantal gerenom meerde selectiespelers van 
Sportlust voor een overgang naar Eilermark. Ze wilden niet nog een jaar in de zaterdag vierde 
klasse spelen. Bij Eilermark spelen ze zondag tweede klasse, een niveau dat beter bij ons past 
vinden spelers als Dennis Holtman, Nigel Priekaar, Boy Strijker en Bas Smienk. Voor Erik 
Hellegers, Frans Koolhoven en Albert Jongedijk, de trainersstaf van Sportlust, de gelegenheid 
te gaan kneden aan een jeugdige selectie die bestaat uit spelers uit het tweede en de A-jeugd. 

Met Frans Koolhoven en Albert Jongedijk 
beschikt de staf onder leiding van Erik Helle-
gers over een schat aan ervaring. “We zijn nu 
zo’n drie maanden met die jonge knapen bezig,” 
zegt Erik Hellegers. “Ze ontwikkelen zich als 
een enthousiaste groep met veel beleving, 
waarbij we als trainers zoveel mogelijk gebruik 
willen maken van de verschillende capaciteiten 
van de spelers.  Geen 4-3-3 of 5-3-2 systeem. 
Wij willen in onze manier van voetballen opti-
maal gebruik maken van de technische vaar-

digheden en het spelinzicht van onze spelers. 
De kwaliteit van je elftal en de kwaliteit van je 
tegenstanders bepalen de uitslag.” 

Erik Hellegers en zijn staf willen de komende 
weken door het spelen van oefenwedstrijden 
en het bekertoernooi de definitieve selectie 
samenstellen en de speelwijze finetunen. 

Maar ze willen wel alle jongens, zowel van de 
eerste als tweede selectie, bij elkaar houden.

Erik Hellegers (rechts) en Frans Koolhoven zijn trainers met een schat aan ervaring  (foto Jenne Smit.) 
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Overzicht selecties 2021-22
Avanti Wilskracht (zondag derde klasse A)

foto links: Remco Dokter

Staf
Trainer: Remco Dokter 
(eerste seizoen) 
Assistent-trainer/leider: Jan 
de Vries 
Keeperstrainer: Peter 
Genegel 
Grensrechter: Donny Ludwig 
Leider: Leo Elferink 
Fysio: Jos Elekman en Anne 
Lamers

Team
Vertrokken: Niemand

Nieuw: Sten van Geffen ( jeugd), Danny Nordkamp (2e elftal), 
Ruud Bosman ( 2e elftal)

Verwachtingen
Ik ben nieuw als trainer van Avanti en om nu al een doelstelling 
te benoemen vind ik wat vroeg. Ik moet de groep nog beter leren 
kennen en de groep mij ook. We gaan in de voorbereiding wel 
bespreken welk doel we ons stellen. We hebben een hele jonge 
groep wat vaak in houdt dat er pieken en dalen gaan komen. Aan 
ons om te zorgen dat de dalen steeds minder voorkomen en niet 
heel diep zijn.

Selectie
Keepers: Diego Scholten, Daan Mulder en Leon Kerver 

Spelers: Joep Hoomans, Daan Schenning, Danny Nordkamp, 
Brian Dokter, Ruud Kruse, Sten van Geffen, Thom Theussink, 
Ivar Lienesch, Gijs ten Bos, Gijs Zuijdgeest, Jan Hofte, Ryan Jack, 
Lars Nijland, Carlos Scholten, Robin Jager en Ruud Bosman.

GVV Eilermark (zondag tweede klasse J)

foto links: Wesley Sanders

Staf
Trainer/coach: Wesley 
Sanders (zesde seizoen)
Assistent trainer: Martin 
Nahrwold, Peter Goossen 
Keeperstrainer: Kay Wermer
Grensrechter: Lennart ten 
Brinke
Begeleiding: Eddy Bodde, 
Bertil de Jong, Alberto Ensink
 

Team
Vertrokken:  Reangelo Nicolaas ( HSC ‘21), Anel Adrovic 
(TVV),  Ousama Ben Khadour (Genemuiden),  Qays Shayesteh 
(Tubantia), Adnan Meziani (onbekend), 
Nihal Singh (Suryoye),  Julio Vargas Galvan (gestopt), Ricardo 
van Eijken (Eilermark zaterdag 1 ) 
 
Nieuw:  Desmond Holtman, Nigel   Prikaar, Ferdi Kocöz, Bas 
Smienk, Brian en Daylan Kuipers, Mitch Veensma, Dehly Nahr-
wold, Mitchel Westerink, Boy Strijker (allen Sportlust Glaner-
brug), Jody Erkens (Duindorp Den Haag ), Farough Saadi (Bar-
baros), Sutja Amiri (Aramea).

Verwachtingen
Een volledig seizoen uitspelen 
 
Volledig selectie 
Keepers: Daylan Kuipers, Berwout Arends 

Spelers: Dayiem Hayta, Jordy de Jong, Nick Wolters, Vents 
Vanage, Lesley Nahrwold, Marwan Belfassi, Kerem Hayta, Car-
los Jonkers, Ilias Hanini, Antonino Giamblanco, Soufian Bassa, 
Desmond Holtwman, Nigel  Priekaar, Ferdi Kocöz, Bas Smienk, 
Brian en Daylan Kuipers, Mitch Veensma, Dehly Nahrwold, mit-
chel Westerink, Boy Strijker, Jody Erkens, Farough Saadi, Sutja 
Amiri

Eilermark zaterdag (zaterdag vierde klasse G)

foto links: Boy Jhan Jhan

Staf
Trainer/coach: Boy Jahn 
Jahn (eerste seizoen)
Keeperstrainer: Kay Wermer
Grensrechter: Robbie Smits

Team
Vertrokken: Eloy Vermeulen 
(Ajc) en Kilian Verkerk (FC 
Twente)

Nieuw:  Leroy Kroezen (Sportlust), Dylan Drosten (Sportlust), 
Jeremy Mayamba (Vogido) en Ricardo van Eiken (zondag 1)

Verwachtingen/Doelstelling
Kampioen worden met mooi, verzorgd en aanvallend voetbal.
 
Volledige selectie: Leroy Kroezen, Sander Duynmayer, Jesse Holt, 
Job Mulder, Kenneth Cooper, Jeremy Goossen, Tom de Vos, Tom 
Hardiek, Mert Deveci, Duncan Stubener, Rick Battels, Dailey Jon-
gedijk, Gerben Papenburg, Lars Smits, Björn Smits, Bert Verschoor, 
Jeremy Mayamba, Ricardo van Eiken, Dylan Drosten, Donny Hen-
driks, Pascal Vormeer, Joffrey Vogelzang en Anthony Pariënte.

Sportief succes jeugd 
‘Ons Clubje’ 
GLANERBRUG - Aan het eind van een door corona over scha-
duwd seizoen kon korfbalvereniging Ons Clubje maar liefst 
vier kampioenen in de voorjaarscompetitie verwel komen. 

De allerkleinsten speelden hun eerste wedstrijden in hun nog 
prille korfbalcarrière en wisten deze allemaal te winnen. Hier-
mee werd de F2 ongeslagen kampioen. Ook de D2 wist kampi-
oen te worden. Nadat de eerste twee wedstrijden makkelijk wer-
den gewonnen (24-0 en 15-1) werd de kampioenswedstrijd een 
spannende. Met 7-4 werd echter stadsgenoot EKC Naas D1 ver-
slagen. GKV-OC D1 wist ook ongeslagen kampioen te worden. 
Via een gelijkspel aan de Geesinkweg in Enschede, een overwin-
ning op TOP uit Vroomshoop, werd het kampioenschap binnen-
gehaald na een overwinning tegen Amicitia in Vriezenveen. Als 
laatste bleef ook GKV-OC C1 ongeslagen in de verkorte voor-
jaarscompetitie.

Kampioensparade
Aan het eind van het seizoen werden onze kampioenen gehul-
digd tijdens de kampioenenparade op ons eigen veld aan de 
Ekersdijk. Deze dag vol met activiteiten voor jong en oud was 
ook direct de afsluiting van dit jaar, waarbij we als vereniging 
wederom in ledenaantal gegroeid zijn. Maar nog belangrijker 
enkele activiteiten hebben kunnen ontplooien waarmee we een 
maatschappelijke meerwaarde voor Glanerbrug zijn.

Ons Clubje 2
Maud, Liz, Lana, Indy, Loran, Roan, Thimo, Joris, 
Danae (trainer), Denise (trainer)

Ons Clubje 1
Dion (trainer), Claudia (trainer), Charlotte, Luna, Danique, 
Jasmijn, Aimee, Rutger, Kian, Mick en Benyamin

Ons Clubje 3
Aimée, Anna, Chayenne, Liv, Liz, Tess, Juliën, Thijs, Gio, Luc, 
Ruben, Kenny (trainer), Rowen (trainer)

Ons Clubje 4
Gea (trainer), Naomi, Lexxi, Duuc, Bethoel, Devy, Quinty 
en Milaad
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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
Maastricht
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 
23 augustus t/m 6 september 2021. 

@medikamentediegrenze

Aftershave
apollo, alaska of marine 100ml

Badschuim 
welcome sunshine 750ml

Handzeep hygiëne-plus family 300ml 

Dark milk hazelnut, dark milk, raspberry 
85gr, peanut/caramel crisp 90gr of
caramel 100gr
Per stuk € 0,59

Luchtverfrissers
diverse soorten 250ml

Herbal ice tea rooibos 1,5l
Per stuk € 0,29

Always

Swisse

Mr. MuscleDove

Nurofen*Prospan* Anti muggenspray

CacharelHello Kitty

Multivitaminen 
65+ men of woman 30tab

MilkaAir Wick

Toiletblok citrus, marine of floral 38gr
Per stuk € 0,59

Discreet pants maat L 9st Body cream silky 300ml

400mg 24 tab of fastine 400mg 20 caps

Axe

Nivea

Anaïs anaïs edt woman 50ml 

Hedera helix 100ml Jungle formula strong
bevat 20% deet 
original 75ml

Palmolive

Lipton

Black magic edp woman 50ml

-70%

-27%

-85%-92%

-74%

-33%

elders   € 8,19

elders   € 3,39

elders   € 12,92elders   € 18,95

elders   € 11,40

elders   € 2,99

€ 2,49

€ 2,49

€ 1,99€ 1,49

€ 2,99

€ 1,99

€ 1,99 € 1,99

100ml 75ml

-57%

elders   € 69,11
€ 29,99

50ml

750ml

38gr

100ml

-56%

-89%

elders   € 2,25

elders   € 18,29

€ 1,00

€ 1,99

€ 1,00

300ml

9st 300ml

250ml
1,5l

Werkzame stof:
Hedera helix (klimop) 
droogextract, ethanol 30% 

Werkzame stof:
400mg ibuprofen

Te gebruiken bij:
vastzittende hoest en kriebelhoest

Te gebruiken bij:
pijn en koorts

-58% -94%

elders   € 2,38 elders   € 16,74

2 voor
€ 1,00

6 voor
€ 1,00*

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

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

* Exclusief statiegeld

50ml

30tab

-78%

elders   € 4,48

2 voor
€ 1,00
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