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Glanerbeek minder
diep

Meer vrijwilligers gezocht
voor de Dorpskamer

Wilhelmina, muziek
voor jong en oud!

GLANERBRUG - Marcel Schijva (45) is een geboren en 
getogen Glanerbrugger. De eerste kneepjes van het vak 
leerde hij van zijn vader die van het behangen en schilderen 
zijn beroep had gemaakt. Zelf bekwaamde hij zich in het 
plaatsen van zonwering en leggen van vloeren. Zo heeft 
Marcel zich ontwikkeld tot allround woningstoffeerder. 
Daarom besloot Marcel negen jaar geleden zijn baan bij het 
Paleis in Enschede op te geven en zijn geluk als zelfstandig 
ondernemer te zoeken. Met succes. In Delden begonnen met 
een winkeltje van nauwelijks 40 vierkante meter is hij in 
Glanerbrug nu de trotse eigenaar van Sterk in Wonen/Hubo 
met een winkeloppervlakte van 850 vierkante meter. Steeds 
groter gegroeid!

Marcel deed na zijn mbo-
opleiding woninginrichting 
aan het ROC in Deventer de 
nodige werkervaring op in 
dienst van Bergman Wonen 
in Hengelo, Voskamp Wonen 
in Markelo, Joosten Verf en 
Wand en het Paleis in 
Enschede. “Toen het Paleis in 
2011 besloot meer projectge-
richt te gaan werken zag ik dat 
als een gelegenheid om als 
zelfstandig ondernemer aan 
de slag te gaan. Projecten 
doen was niet zo mijn ding. Ik 
ben meer woninggericht. Ik 
besloot dan ook niet nog een 
keer een andere baas te zoe-
ken maar eigen baas te wor-
den. Ook omdat ik ervan 
overtuigd was dat het totaal-
pakket dat ik te bieden heb 
mijn sterke punt is. Schilde-
ren, sauzen, behangen, zon-
wering en vloeren zit in mijn 
pakket, een formule waarmee 
ik heb kunnen scoren. 

Groeien
In 2012 nam Marcel het kleine 
winkeltje van Extercatte Inte-
rieur in Delden over. “De 
overname van het inventaris 
en de huur van het pand paste 
precies in mijn budget,” blikt 
Marcel glimlachend terug. “Ik 
vroeg mijn kameraad Dave ter 
Maat om de winkel te gaan 
runnen. Zelf deed ik de bui-
tendienst. Ieder jaar gebruik-
ten we de periode tussen kerst 
en nieuwjaar om uit te brei-
den. Na drie jaar waren we uit 
ons jasje gegroeid en verhuis-
den we naar de oude gieterij 
aan de overkant. Van 200 naar 
600 vierkante meter. Na nog 
eens drie jaar besloot ik in 
2016 aan de Gronausestraat 
1169 in Glanerbrug ook een 
winkel te openen. Ik had al 
die tijd al veel klanten uit Gla-
nerbrug. Zo kon ik hen beter 
van dienst zijn.”
Het dalen van de hypotheek-

rente had voor ons een gun-
stig effect op de mogelijkhe-
den om nog verder te groeien. 
“Door het oversluiten van een 
andere hypotheek kwam er 
bij de mensen geld vrij om te 
investeren in het opknappen 
van hun huis,” doceert Mar-
cel. “Sterk in Wonen heeft 
daar van kunnen profiteren. 
De winkel aan de Gronau-
sestraat 1169 werd te klein. In 
de loop van vorig jaar ben ik 
op zoek gegaan naar een gro-
ter pand. Toen de vorige eige-
naar van Hubo had besloten 
met de Hubo te stoppen was 
het nieuwe onderkomen snel 
gevonden aan de Gronau-
sestraat 1046.” En kreeg Mar-
cel er nog een zaak bij: de 
Hubo. “Sterk in Wonen en 
Hubo sluiten uitstekend bij 
elkaar aan. 

Net als Sterk in Wonen staat 
de Hubo bekend om zijn 
maatwerk en service. Een 
ijzersterke combinatie dus. 
Wel moeten de mensen zich 
realiseren dat we een kleine 
Hubo zijn en geen XXL. We 
proberen altijd goed te luiste-
ren naar de wensen van de 
klanten. Dus als het mogelijk 
is nemen we nieuwe produc-
ten op in ons assortiment.”

Glanerbrug
Door de verhuizing zijn er 
nog meer veranderingen in 

gang gezet. Glanerbrug is niet 
alleen de hoofdvestiging van 
Sterk in Wonen geworden, 
maar ook het magazijn kwam 
naar Glanerbrug. In Delden is 
alleen de winkel en show-
room gebleven.  Bovendien 
hoeven de medewerkers uit 
Glanerbrug nu niet langer op 
en neer naar Delden te rij-
den,” licht Marcel het besluit 
toe. “Door corona was de zaak 
de eerste twee maanden 
helaas gesloten, die tijd heb-
ben wij gebruikt om de zaak 
bedrijfsklaar te maken vol-
gens de nieuwe formule en 
het uitgebreidere assorti-
ment.” 

De winkel is op thema in ver-
schillende blokken of straten 
ingedeeld. 

Bij Sterk in Wonen/Hubo 
vindt u:
-   verf en behang. De juiste 

kleur kan door een van de 
drie mengmachines wor-
den samengesteld. 

-  verlichting en lijmen
-   schroeven, sloten en (hand)

gereedschappen. 
-   tuingereedschap en tuin-

hout (buiten)
-  hang- en sluitwerk. 
-  sanitair
-   houtafdeling met timmer-

werkplaats en zagerij

-  deuren en vloeren
-  zonwering
-  kasten op maat

Wij adviseren u graag geheel 
vrijblijvend, rekening hou-
dend met uw wensen en bud-
get. Kom gerust langs in onze 
nieuwe zaak aan de Gronau-
sestraat 1046. 

Sterk in Wonen/Hubo
Telefoon: 053-3031769
Email: info@sterkinwonen.nl
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur.

Glanerbrugger Marcel Schijva trotse eigenaar van  
ijzersterke combinatie Sterk in Wonen en Hubo

Marcel Schijva  (foto Jenne Smit)

Glanerbrugse ondernemers, ondernemers in Glanerbrug aan het woord!
Sinds enkele maanden biedt de Grensstreek een podium aan ondernemers uit Glanerbrug of 
ondernemers die in Glanerbrug als ondernemer actief zijn. Rick Voshaar (Voshaar Schuttin-
gen), Michel van de Straat (Damhuis Rijwielen/Bike Totaal), Henk Olijve (De Oude Leest) en 
Kai Vreriks (vestigingsleider Fyon in Glanerbrug en de Esmarke) zijn al geïnterviewd door 
redacteur Jenne Smit van de Grensstreek. In het interview is hij vooral op zoek naar het per-
soonlijke verhaal achter de ondernemer. In deze Grensstreek het verhaal van Marcel Schijva.  
De Glanerbrugger besloot negen jaar geleden de stap te maken van werknemer naar zelfstandig 
ondernemer. Met succes. Sinds begin dit jaar zijn zijn Sterk in Wonen en Hubo een ijzersterke 
combinatie aan de Gronausestraat . 

Zonder afspraak een coronavaccinatie halen in Glanerbrug
GLANERBRUG - Zonder afspraak een corona vaccinatie halen is 
binnenkort mogelijk bij de tijdelijke priklocatie in Glanerbrug. 

Inwoners kunnen er daar-
naast ook terecht voor infor-
matie over de coronavacci-
natie. De prikbus staat bij het 
Gezondheidscentrum aan de 
Schoolstraat 17, op onder-
staande data en tijden:
Woensdag 22 september
van 9.00 – 15.00 uur
Donderdag 23 september
van 13.00 – 19.00 uur
Begin augustus is GGD Twente 

gestart met het vaccineren in 
wijken. GGD Twente bekijkt, 
samen met gemeenten, waar 
er in Twente kleinschalig, 
laagdrempelig en dichtbij 
gevaccineerd kan worden. Zo 
krijgt iedereen die dat wil, de 
mogelijkheid om zich te laten 
vaccineren tegen corona. Bij 
de pop-up vaccinatielocaties 
kunnen inwoners zonder 
afspraak terecht voor een vac-

cinatie met het BioNtech/Pfi-
zer- of het Janssen-vaccin en/
of voor meer informatie.
IOp www.prikkenzonderaf-
spraak.nl staat een overzicht 
van alle GGD-vaccinatieloca-
ties waar inwoners zich zon-
der afspraak kunnen laten 
vaccineren tegen corona.
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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 23 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. 

Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer: 
SHT, Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088 – 555 11 88.

Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Fysiotherapie Fyon - 053-7000000
Podotherapie Wender – 085-0513819
Thuiszorg Livio – 0900-9200
Mediant buitenpoli
Prikpost Medlon – 088-4633566
Logopedie Logopedie-direct - 0654327726

Mondzorg en tandartsen
Dental Art - 053 - 8881974 
De Boer - 053 - 4619018 
De Wals - 053 - 4615808 
Löwik - 053 - 4615062
Rabenstein - 053 - 4612280 

Tandarts buiten spreekuren
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de 
Tandarts Post Twente. Telefoon: 053-7920040. 

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk  ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
 Schoolstraat 17, Glanerbrug
 Esmarkelaan 170, Enschede
E-mail: info@ashanty.nl
Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 053-5383342, ook tijdens weekeinden.
Bij geen gehoor via het ziekenhuis op laten roepen: 053-4873565. 
 
Naviva Kraamzorg 
Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. Telefoonnum-
mer: 088–77 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar.
 
Maartje Kraamzorg 
Lutterstraat 4  7581 BV Losser. 
www.maartje.nl / 088-0005215. 
Altijd bereikbaar!
 

Samenwerkende Apotheken Enschede
Openingstijden:
 
Apotheek De Eekmaat
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 
uur tot 17.30 uur.

Apotheek Esmarke
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 
uur tot 17.30 uur. Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de 
Centrum Apotheek.
 
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, nacht- 
en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-4314664. 
Mensen uit Losser kunnen buiten de openingstijden van de 
 apotheken in Losser voor spoedrecepten tot 23.00 uur terecht bij 
apotheek Oldenzaal aan de Prins Bernardstraat 4 in Oldenzaal. 
Telefoon: 0541-516515.Daarna bij de dienstdoende apotheken in 
Enschede of Hengelo. 

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. 
Telefoon: 053-4618738.
 
Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. 
Telefoon: 053-7000000.

Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 053-4618891.

Podotherapie Podofit 
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 

Medisch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Jacob Roggeveenstraat 51
Van der Bij - 053 - 4611434 
Van Brenk - 053 - 4617904 
Voss - 053 - 4611200 

Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Geenen/Lesterhuis - 053 - 4612076 
Sanders - 053 - 4611300 
 
Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente 
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoor-
uren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

OLV Rozenkrans

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

Spreekuur voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere woensdagoch-
tend tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Adres: Noaberhuus, Schipholtstraat 45.

Spreekuren Wijkwijzer Glanerbrug
Noaberhuus 9.00 - 12.00 uur
Power Centrum Oost 9.00 - 12.00 uur
Twentse Alliantie 9.00 - 12.00 uur
M-pact 9.00 - 10.30 uur
Wijkteam Oost-Buiten 9.00 - 10.30 uur
Taalpunt (1e woensdag) 9.00 - 10.30 uur
Wijkagent 10.30 - 11.30 uur
Domijn 10.30 - 12.00 uur 
Budget Advies Team 10.30 - 12.00 uur
Buurtbemiddeling  10.30 - 12.00 uur
(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 maandag als woensdag tijdens de inlooptijden)
Domijn (voorlopig niet fysiek, wel telefonisch consult mogelijk)
Wijkagent woensdagen tussen 10.30-11.30 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 (Tactus) 
oneven weken van 10.30 – 12.00 uur
M-pact en Power
Liberein 

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag     12 september   10.00 uur  ds. Reitsma
Zondag     19 september   10.00 uur  ds. Hans Kroeskop

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Zondag  12 september  10.30 uur:  
viering met pastor Jan Kortstee mmv Herenkoor
Woensdag 15 september  15.30 uur: 
Doopviering met Carla Berbee en Libanese pastoor

Bel (053) 431 23 89

Pedro SwierPedro Swier

Uitvaarthuis Glanerbrug  
Kerkstraat 14, Glanerbrug

www.indienstvanhetleven.nl
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Komkommertijd
In de afgelopen periode was het geen komkommertijd zoals 
het in voorgaande jaren vaak gebruikelijk was. Het nieuws in 
de wereld en Glanerbrug volgde zich razendsnel op, waar de 
hoogst urgente kabinetsformatie zich er als een slak achteraan 
bewoog. De eindeloze sportzomer en de laffe moord op onze 
eigen Peter R. verdrongen zelfs de aanhoudende coronaperi-
kelen naar de achtergrond.

Maar toen was er plotseling wereldnieuws uit ons eigen dorp. 
Met de nagellak-gate waarbij de manager van onze gele super-
markt zich vergaloppeerde in een mislukte poging een mede-
werker tegen zichzelf en onbeholpen klanten in bescherming 
te nemen. Dit werd enorm uitvergroot in de landelijke media 
die hierbij hun vingers aflikten en waarbij het ultra vooruitstre-
vende Glanerbrug afgeschilderd werd als een ouderwets dorp! 
Nou ja, zeg. Zelfs tatoeages zijn hier al jaren geaccepteerd. 
Gelukkig was er de oranje buurtsuper die aantoonde dat het 
ook anders kan en de jongeman inclusief zijn nagels in de 
armen sloot. Eind goed al goed en we konden eindelijk op 
vakantie, maar waar naartoe?
Vrijwel heel Nederland bleef in Nederland en de caravans 
waren niet aan te slepen. Hiervan profiteerden dan weer de 

campings en bungalowparken die met forse prijsverhogingen 
de vorig jaar opgelopen schade weer probeerden te repareren. 
Maar het weer werkte weer eens niet mee en de zomer werd 
natter dan nat. De gelukszoekers die zich toch over de grenzen 
waagden konden gevaccineerd of getest, voorzien van mond-
kapjes en QR-codes de zon opzoeken. Een gratis vakantie was 
er voor onze BG-er Dennis Schouten door zijn deelname aan 
expeditie Robinson. Voor hem was er een teleurstellende start 
waarbij hij tot twee keer toe door zijn vrouwelijke medespeel-
sters werd afgewezen, waarbij ze hem het bloed onder de 
nagels vandaan haalden. Maar we gaan er van uit dat hij in het 
vervolg zichzelf en Glanerbrug weer positief op de kaart zet.
 
 Johnny Stübener

Gezamenlijke presentatie  
Theussing en Poppinghaus
Theussing Hypotheken en Verzekeringen en notariskantoor 
Poppingaus organiseren op dinsdag 28 september een 
gezamenlijke presentatie in de kantine van Sportclub 
Overdinkel aan de Tweelenbeecke 12 in Overdinkel. Inloop 
vanaf 18.45 uur, aanvang: 19.00 uur, einde: 20.45 uur.

Wij hebben twee zeer actuele onderwerpen voor u, waar u ook 
vragen over kunt stellen tijdens de bijeenkomst:
–   Mevr. Yvonne Elferink van Theussing Hypotheken & Verzeke-

ringen praat u bij over Veilig Bankieren en Internet Fraude.
–   Mr. Roelanda Poppinghaus, notaris in Losser, praat u bij over 

alle ins and  outs van het levenstestament. Wist  u dat u zelf 
kunt regelen wie namens u moet handelen als u het zelf niet 
meer kunt? En dat dit veilig en zeker kan via een notarieel 
levenstestament?

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@theussing.nl 

of bellen (053-5364121) kan ook. Wij zorgen dat de koffie of thee 
voor u klaar staat. 

Introductie Ja-Ja sticker in Enschede 

Vanaf 1 januari 2022 geldt in Enschede de Ja-Ja sticker voor 
ongeadresseerd reclame- drukwerk. Bij dit systeem ontvangen 
alléén huishoudens met een Ja-Ja sticker op hun brievenbus 
ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dit is een omkering van de 
huidige situatie, waarin bewoners die geen reclame willen ont-
vangen dit met een sticker aangeven. De Ja-Ja sticker is bedoeld 
om papierverspilling te voorkomen en de hoeveelheid papier-
afval te verminderen. 

Wat is ongeadresseerd reclamedrukwerk? 
De Ja-Ja sticker is in Enschede uitsluitend van toepassing op 

ongeadresseerd reclamedrukwerk. Huis-aan-huisbladen met 
een minimale inhoudelijke content van 10%, wijkkranten en 
drukwerk van niet-commerciële organisaties vallen nadrukke-
lijk niet onder de nieuwe regels. 

Verordening kwaliteit leefomgeving 
Gemeente Enschede legt de regels voor de Ja-Ja sticker vast in de 
verordening kwaliteit leefomgeving. Voordat de gemeenteraad 
de voorgenomen wijzigingen in de verordening vaststelt, ligt het 
concept wijzigingsbesluit van 8 september 2021 tot 20 septem-
ber 2021 ter inzage. Inwoners en belanghebbenden kunnen 
gedurende deze periode een zienswijze indienen. Meer infor-
matie hierover vindt u op www.enschede.nl/afval-milieu- duur-
zaamheid. 

Roelof Ballast viert 50-jarig jubileum met pop-up ontbijt
GLANERBRUG - Lange dienstverbanden komen niet zo 
vaak meer voor. Zeker als het om een 50-jarige dienstverband 
gaat. Bij Dirk Nijhuis & Appels Schilderwerken was Roelof 
Ballast afgelopen maandag 50 jaar in dienst. Roelof begon 
als 17-jarige jongen in 1971 als aspirant schilder bij Dirk 
Nijhuis Schilderwerken. In 2014 is het bedrijf gefuseerd en 
is de naam van het bedrijf in Dirk Nijhuis & Appels 
overgegaan. Dirk Nijhuis bestaat al sinds 1956 en is een 
gerenommeerd schildersbedrijf met een schat aan ervaring. 

Deze ervaring schuilt ook in Roelof Ballast, die vorig jaar sep-
tember ook na z’n pensioengerechtigde leeftijd nog vrolijk 
doorgaat. Hij beleeft nog veel plezier aan z’n werk en bovenal 
het werken met z’n collega’s. Waarom zou je er dan mee stop-
pen?
Afgelopen maandag werd Roelof door het bedrijf en z’n colle-
ga’s speciaal in het zonnetje gezet. Erwin Appels, eigenaar van 
Dirk Nijhuis & Appels: ‘Wij verrasten hem op z’n werkplek bij 
de klant met een mooi pop-up ontbijt, waar hij heerlijk van het 
jubileumontbijt kon genieten. Stoelen werden uitgeklapt, het 
tafeltje gedekt en het ontbijt netjes geserveerd. Wij wilden er 
voor hem echt een gedenkwaardige dag van maken, want dat 
heeft hij na al die trouwe jaren wel verdient. Op 24 september 
vieren wij met alle medewerkers dan het echte jubileumfeest. 
Dan krijgt hij ook de oorkonde, legpenning en draagspeld 
overhandigd.
Voor Roelof was het in ieder geval een gedenkwaardige dag. 

Even pauze voor de foto voor Roelof Ballast. Hij vierde zijn 50 jarig 
jubileum bij Dirk Nijhuis & Appels Schilderwerken  (foto Jenne Smit)

Oebele, Dennis en Chris 
zoeken meer vrijwilligers 
voor de Dorpskamer
GLANERBRUG – Drie dagen van de week zijn Oebele Gorter, 
Dennis de Jager en Chris Spaagstra in en rond de Dorpskamer 
aan de Schipholtstraat te vinden. Op maandag-, woensdag-, 
en vrijdagmorgen klussen ze in de tuin of aan het gebouw. 
Met Oebele als voorwerker wordt de tuin en het pand door 
vrijwilligers Dennis en Chris onder handen genomen. Omdat 
ze eigenlijk handen te kort komen zijn ze op zoek naar 
vrijwilligers die ook de handen uit de mouwen willen steken. 

De drie overleggen op hun klussendag onder het genot van een 
bakje koffie wat ze die morgen zullen doen. Zowel voor de tuin als 
het gebouw zijn er ideeën genoeg. In eerste instantie wordt er 
vooral aan en in de tuin gewerkt. Dat kan nu nog. “We hebben 
samen een tuinplan gemaakt,” vertelt Dennis. “Die moet toegan-
kelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen in een rolstoel. En 
onderhoudsvriendelijk natuurlijk. We zullen onder andere de 
pergola vervangen en een terras met bloembakken realiseren. Het 
gebouw moet nodig worden geschilderd. En belangrijk vinden we 
het ook dat het beter toegankelijk is voor rolstoelgebruikers”. 
 Oebele Gorter is in het dagelijks leven beheerder van speeltuin 
het Varvik. Hij is gevraagd die drie morgen te assisteren bij het 
beheer van de Dorpskamer. “Niks moet, alles kan. We werken 
voor de vrijwilligers met een lage drempel, iedereen kan instap-
pen. We proberen met weinig middelen bergen werk te verzet-
ten. Maar het zou bijzonder prettig zijn er nog meer vrijwilligers 
bij te hebben. Met name mensen die het fijn vinden in de tuin te 
werken, stratenmakers of schilders.” 

Vrijwilliger worden bij de Dorpskamer?
Dan kun je je aanmelden bij Sanne Hofmeijer. 
Telefoon: +31610005678. Email: s.hofmeijer@alifa.nl

Eind juni is de Dorpskamer gestart aan de Schipholtstraat 
48B in het het voormalige pand van de Stichting Surplus. De 
Twentse Alliantie, Alifa, Stichting Surplus, Mediant, M-pact, 
Liberein, het RIWB, de speeltuin Glanerbrug en Power heb-
ben als partners het initiatief genomen de Dorpskamer het 
komende jaar uit te bouwen in Glanerbrug. De Wijkwijzer 
waar iedere inwoner terecht kan met elk idee, vraag of pro-
bleem is hier op maandagmiddag en woensdagmorgen even-
eens gevestigd. Dorpskamer Glanerbrug moet een algemene 
voorziening in het dorp worden waar iedereen welkom is.

Oebele, Dennis en Chris (vlnr) zijn op zoek naar meer vrijwil-
ligers (foto Jenne Smit)
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Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

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

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

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

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

Div. soorten behang vanaf  €     4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

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

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

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

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

een foutieve indruk gewekt.

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

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

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

direct op de nota in mindering brengen.

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

Graag tot ziens in onze zaak.

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

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.

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

wij houden van fietsen

Acties geldig t/m 30 september  2021

WIJ ZIJN ER
VOOR DE 

GENIETERS

Freedom zadel
• Optimaal comfort
• Gelvulling

• Strengtex toplaag
• Afgeronde contouren

Freedom zadel
Optimaal comfort Strengtex toplaag

Damesmodel

Herenmodel
34,9549,90

Go Essential
regenjas
• Water- en winddicht
• Getapete naden
• Goede ventilatie
• In diverse kleuren en incl. opbergzakje

Water- en winddicht

In diverse kleuren en incl. opbergzakje

44,9555,00

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

Wilt u
adverteren

in deze
krant?

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

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 
binnen twee maanden afgehandeld.
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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 fysi
therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 
het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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)  
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carnavalsoptocht Grenskeerlkes

7
Avanti voor derde keer naar 

Turkije

Milan Ziemerink 

vierde op NK

6Hulde voor 190 jaar lidmaat-

schap bij HOT

3

Digitale
hoor-

toestelle
n

0,-
5 jaar garantie

Gronausest
raat 1199 GlanerbruG

tel. (053) 461
53 53

GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

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

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

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

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

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

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

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

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

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

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

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

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

Loes bij  huisartsen

Vervolg op pagina 3

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

WIJ HEBBEN ALLES VOOR HET REINIGEN EN ONDERHOUDEN VAN

SCHOENEN, JASSEN, TASSEN, MEUBELEN EN AUTOBEKLEDING.

Startsein voor nieuwbouw Innova
ENSCHEDE – Op donderdag 9 september wordt het 
startsein gegeven voor de bouw van een duurzaam en 
eigentijds schoolgebouw voor Innova aan de Gronau-
sestraat 300. Het gebouw wordt het komende schooljaar zo 
ingericht dat het past bij het voor Enschede unieke 
onderwijsconcept van Innova. 

Speeches zijn er van directeur Ron Löbker van Innova en 
wethouder Jeroen Diepemaat. Het startsein wordt rond 12 
uur gegeven door wethouder en een leerling van Innova. Zij 
planten samen een boom als symbool voor de groei die iedere 
leerlingen in deze nieuwe huisvesting voor deze school mag 
doormaken. 
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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 Leer-
centrum: www.seniorweb.nl/enschede. Enkele maan de lijkse 
inloop spreekuren over het gebruik van verschillende 
apparaten zijn voor iedereen toegankelijk en kosteloos. 

In het SeniorWeb Leercentrum leert u te werken met verschil-
lende 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 

laptop 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 
winkelcentrum 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.

Activiteiten in Bibliotheek Glanerbrug
GLANERBRUG - Op woensdag 15 september zijn er diverse 
activiteiten voor jeugd en jongeren in de Bibliotheek 
Glanerbrug. Aanmelden kan via de website van de Bibliotheek 
Enschede.

Workshop Cubetto (13.00 – 15.15 uur) – 4 t/m 6 jaar
Tetem: MaakMeeMaand
Wist je dat kinderen vanaf 3 jaar al kunnen leren programme-
ren? Tegenwoordig zijn computers en robots niet meer weg te 
denken uit ons leven. Met behulp van robot Cubetto leren kin-
deren van 4 t/m 6 jaar al de basisstappen.

Workshop Makey Makey (14.00 – 16.15 uur) – 6 tot 9 jaar
Tetem: MaakMeeMaand
Maak zelf muziek met MakeyMakey! Met MakeyMakey maak je 
een eigen digitaal muziekinstrument.

Workshop Virtual Reality (15.00 – 17.15 uur) –  
9 t/m 12 jaar
Tetem: MaakMeeMaand
Ontdek de wereld van Virtual Reality (VR)! Virtual Reality (VR) is 
een computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een andere 
werkelijkheid bent.
Data computerspreekuren Bibliotheek Glanerbrug
De computerspreekuren voor volwassenen zijn gratis. Aanmel-
ding via ticketverkoop op de website is zeer gewenst. Data:
Dinsdag 28 september van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 26 oktober van 10.00 tot 12.00 uur

Glanerbeek minder diep

Tussen het fietspad van Landschap Overijssel richting Duitsland en 
de N35 wordt de Glanerbeek minder diep gemaakt  (foto Jenne Smit) 

GLANERBRUG – Om te voorkomen dat het Aamveen verdroogt 
is Landschap Overijssel gestart met het uitvoeren van werk-
zaamheden die tot volgend jaar april zullen duren. Bos zal wor-
den verwijderd, greppels en sloten minder diep gemaakt of 
gedempt. Percelen zullen worden geplagd en plaatselijk zal kalk 
en steenmeel worden aangebracht. Ook wordt in samenwerking 
met het waterschap een vistrap aangelegd in de Glanerbeek.

Herdenking Twentse Razzia 

ENSCHEDE - Op zaterdag 13 en zondag 14 september 1941 - nu 
in 2021 is dat 80 jaar geleden - werd in geheel Twente een razzia 
gehouden onder de Joodse bevolking. Uiteindelijk werden 105 
Joodse mannen via het Gemeentelijk Gymnas tiek lokaal te 
Enschede naar het in Oostenrijk gelegen concentratie kamp 
Mauthausen gedeporteerd waar zij allen binnen vier maanden 
werden vermoord. 

Daarom wordt er op dinsdag 14 september aanvang 13.00 uur bij 
de synagoge aan de Prinsestraat te Enschede een herdenking 
gehouden om de herinnering aan deze mensen levend te houden. 
Vanwege de coronamaatregelen is de herdenking buiten. Aan-
melding, via hfoverweg@gmail.com, is derhalve verplicht. Even-
tuele bloemen kunnen voorafgaand aan de herdenking bij het 
monument worden neergelegd. 

Spreken zullen voorzitter Bert Oude Engberink, Burgemeester 
Onno van Veldhuizen van Enschede, de heer Bert Woudstra, 
zoon van een van de slachtoffers en opperrabbijn Binyomin 
Jacobs, die ook de gebeden zal 
uitspreken. Kinderen van de 
groepen 8 van de naburige 
Prinseschool zullen de namen 
van de slachtoffers voorlezen. 
Die ochtend is de heer Woud-
stra bij hen op school geweest 
als gastspreker. 
Na afloop is er gelegenheid bij 
koffie en koek om bij te praten 
en elkaar te ontmoeten.
Het organiserend comité 
bestaat uit:
Frank Overweg – secretaris 
Gijs Frankenhuis – penning-
meester 
Bert Oude Engberink – voor-
zitter, te bereiken op 06 – 300 
898 65, gelieve na 12.30 uur of 
via bertzelf29@kpnmail.nl 

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 georganiseerd 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, alopecia 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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WWW.HOUTHANDELRTT.NL

HOUT UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

op raamdecoratie

20%
korting

Vraag naar de voorwaarden. 

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

Actie geldt van 6 tm 18 September 2021

 
 
      

 
           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 
 

053 4304 304  
extramakelaars.nl

Jouw huis verkopen?

Bjorn helpt je graag om het 

maximale uit de verkoop te halen!

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
GLANERBRUG

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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Starten met hardlopen!
GLANERBRUG - Heb je altijd al willen hardlopen maar het 
komt er elke keer niet van? Of wil je opnieuw je 
hardloopschoenen aantrekken en langzaam het hardlopen 
weer opbouwen? Schrijf je dan nu in voor onze startersgroep. 
Onder leiding van een deskundige trainer leren wij je om 
plezier te krijgen in het hardlopen.  

Deelname aan de startersgroep kost €35. Daarvoor kan je gedu-
rende 3 maanden wekelijks 2 keer onder begeleiding trainen. En 
bevalt het je goed? Dan kan je aansluitend lid worden en instro-
men in 1 van onze vaste groepen. 

We starten op dinsdag 5 oktober, op de sportvelden bij Avanti. 
Hardloopervaring is niet nodig, alleen enthousiasme om het te 
gaan leren! Aanmelden kan tot 1 oktober, door een e-mail te stu-
ren naar: secretarisloopgroep@avantiwilskracht.nl 

LET OP: Er is een beperkt aantal plaatsen en vol = vol! 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Lydia van den 
Akker (secretaris) via secretarisloopgroep@avantiwilskracht.nl 

Kort samengevat:
Wat: Startersgroep hardlopen
Doel:  Met plezier leren hardlopen
Periode: Dinsdag 5 oktober 2021 tot en met december 2021
Wanneer: Elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur
  en (bij voldoende animo) elke donderdagavond 

van 19.30 tot 20.30 uur
Vanaf:  Sportpark Het Zoutendijk, clubhuis Avanti 

Wilskracht
 Gronausestraat 846,  Glanerbrug
Kosten:  € 35,00 (dit is inclusief kortdurend lidmaatschap 

van de AtletiekUnie, ivm verzekering)
Begeleiding:  Gediplomeerde trainer  

(Atletiek Unie gecertificeerd)
Overig:   Per 1 januari 2022 kan je beslissen of je lid wil 

worden van de loopgroep van Avanti Wilskracht.
Info: https://loopgroepen.avantiwilskracht.nl    

De Enschedese Bowls Vereniging is verhuisd naar Glanerbrug
GLANERBRUG – Sinds 1 september speelt is de Enschedese 
Bowls Vereniging in sporthal De Brug in Glanerbrug. Na 
jarenlang in de Pathmoshal gespeeld te hebben. U bent van 
harte welkom op woensdagmorgen tussen 9.30 en 10.30 uur 
kennis te maken met deze sport. Bowls, een onbekende sport 
die meer aandacht verdiend… 

Hoe wordt bowls gespeeld?
Het spel wordt meestal gespeeld in teams van 2 of 3 personen; 
pairs of triples geheten. Een bowl heeft een diameter van 12 – 15 
cm en een gewicht van pakweg 1,5 kg. Bowls wordt binnen 
gespeeld op matten van 30 meter lang en 4 meter breed. 
De bedoeling is om de bal (bowl) die door zijn afgeronde vorm 
in een boog rolt, vanuit een afspeelvlak zo dicht mogelijk bij de 
jack (een kleine witte bal) te rollen. De tegenstander wil dit ook, 
dus het wegspelen van andere ballen of de jack behoort bij het 
spel. En de winnaar is de ploeg die een bal of ballen het dichtst 
bij de jack weet te plaatsen.

Wat maakt bowls zo aantrekkelijk?
–   bowls kan door iedereen gespeeld worden, jong en oud
–   bowls kun je het hele jaar doorspelen
–   bowls is een actieve sport, maar geen krachtsport
–   bowls kan door man of vrouw gespeeld worden, en natuurlijk 

ook samen
–   bowls is een sport met weinig fysieke belasting
–   bowls is een gezellige teamsport en zorgt voor sociale contac-

ten

Wat kunt u verwachten?
–   een maand gratis proefdraaien inclusief training
–   elke woensdag 2 uur trainen
–   gratis gebruik van bowls
–   ’s zomers spelen op onze buitenbaan 
–   een winter- en zomercompetitie met deelname van clubs uit 

de regio

Meer info
www.enschedesebowlsvereniging.nl of op YouTube met als zoek-
term: BOWLS
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Ria Leerkotte, bestuurslid   053-4761179
Rob ter Meer, secretaris  06-23559610

Gratis kennis maken met judo bij 
Judo Losser
LOSSER - Judo is er voor iedereen, jong en oud, man of vrouw. 
Je kunt altijd de mat op. Judo Losser biedt nu de kans kennis 
te maken met judo en een judoles te ervaren. Belangstellenden 
kunnen 2 gratis proeflessen aanvragen door een mail te 
sturen naar info@judolosser.nl ovv naam en leeftijd.

Op zaterdagochtend is er van 9.00 tot 9.45 uur het BerenJudo voor 
kinderen van 4 of 5 jaar. De les bevat heel veel spelvormen waar-
door de judoka’s spelenderwijs technieken aangeleerd krijgen.
Van 10.00 tot 11.00 uur is de les voor Starters (kinderen van 5 t/m 8 
jaar) en een uur later kun je meedoen met de groept 8 t/m 10 jaar. 
Ook voor de oudere jeugd en de senioren zijn proeflessen 
beschikbaar. De trainingstijden staan op www.judolosser.nl

Judo Losser geeft les vanuit de kernwaarden plezier, kracht en res-
pect. Elke les is afwisselend, heeft spelvormen en er wordt gela-
chen. Daarnaast wordt er gewerkt aan kracht, conditie, spieront-
wikkeling en mentale (veer)kracht. Respect is het derde 
belangrijke onderdeel: elkaar niet blesseren of discrimineren in 
welke vorm dan ook. Judo betekent niet voor niets ‘de zachte weg’.
Judo Losser biedt haar leden naast wekelijkse judolessen ook 
een breed scala aan nevenactiviteiten aan. 

De club is actief in het wedstrijdjudo. De wedstrijdgroep neemt 
deel aan toernooien in binnen- en buitenland en bezoekt met 
regelmaat trainingsstages.

Wilhelmina, MUZIEK voor jong en oud!
GLANERBRUG - Door corona kon Muziekvereniging 
Wilhelmina Glanerbrug het afgelopen jaar weinig 
betekenen voor de jeugd in Glanerbrug. Graag brengen we 
daar met ingang van het nieuwe seizoen verandering in, 
want kinderen enthousiasmeren voor muziek is wat we 
graag weer willen doen. Onze docenten staan te popelen 
nieuwe leerlingen te ontvangen en op te leiden.

Dat doen we onder andere door alle basisscholen in Glaner-
brug gratis workshops AMV-blokfluit en zangles aan te bieden. 
Een aantal scholen heeft reeds positief gereageerd op ons aan-
bod. Wilhelmina gaat met muziek de scholen in.

KIWI-koor
Sinds februari 2020 heeft Wilhelmina een kinderkoor met de 
naam KIWI (‘Kinderkoor Wilhelmina’). Zij repeteren woens-
dagmiddag van 15.30-16.15 uur in het gebouw aan de Schip-
holtstraat 41 in Glanerbrug. Houd je van zingen… dan is dit het 
moment om je aan te melden!

AMV
Met Algemene Muzikale Vorming (AMV) maken jonge kinde-
ren op speelse wijze kennis met muziek. Door samen blokfluit 
te spelen, muziek te maken met onder andere boomwhackers, 
leren ze de basis van muziek kennen. Tevens is het een mooie 
ervaring om kennis te maken met muziekinstrumenten, zodat 
je na deze cursus wellicht een keuze wilt maken om een instru-
ment te leren bespelen. De AMV-blokfluit groep start op zater-
dagochtend 2 oktober met een nieuwe groep.
Heeft u belangstelling voor de AMV cursus, het KIWI koor of 
wil uw zoon of dochter starten met het bespelen van een 
muziekinstrument neem dan contact op met jeugd coördina-
tor Nicolien Schippers: jeugdcoordinator@wilhelminaglaner-
brug.nl

U bent van harte welkom op ons openluchtconcert zaterdag  
25 september. De beide jeugdorkesten, het KIWI koor en het 
groot orkest Wilhelmina spelen een gevarieerd programma. 
Locatie: Heldersplein Glanerbrug, aanvang 15.00 uur.
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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)

1 MINUUT

GRATIS
WINKELEN

BREAKING NEWS
3 SEPTEMBER OPENEN WIJ IN MAASTRICHT

ONS 50    FILIAAL

DIT VIEREN WIJ IN AL ONZE FILIALEN!

WINSTE

Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
6 september t/m 20 september 2021. 

@medikamentediegrenze

Kauwgom twist strawberry 40gr of 
dental + menta 58gr
Per stuk € 0,39

Tandpasta
Smile for good 75ml
Per stuk € 0,39

Voor meer informatie kijk op www.diegrenze.nl of vraag in onze filialen

Deospray men +care invisible dry 
75ml compressed = 150ml

1,5l
Per stuk € 0,39

Happy birthday pralinés 110gr
Per stuk € 0,59

4-pack 176gr

Roter

Vision

James BondFloyesa

Finish CannabidiolVision

PringlesCalvin Klein

SPF50+ baby & young kids 50ml

7-upMilka

Geschenkverpakking
007 women || edp/bl 30/50ml

Mag2 spieren 60st Filise women edp 100ml

Vaatwastabletten
powerball classic lemon 
100 tabs

Trident

Colgate

Hot & spicy 195gr
Per stuk € 0,59

High SPF30 200ml Valdispert 10mg 25st
Per stuk € 3,99

Dove

Oreo

Be unisex 200ml

-40% -42%

-40%

-73%

elders   € 4,99 elders   € 11,99

elders   € 1,49

elders   € 73,11

€ 2,99 € 6,99

€ 0,89

€ 19,99

€ 1,00

200ml 100 tabs 25st

195gr

75ml

30/50ml

-75%

-67%-68%

-82%

elders   € 3,19

elders   € 20,99elders   € 15,64

elders   € 10,99
€ 0,79

€ 6,99€ 4,99

€ 1,99

75ml

60st 100ml

110gr 176gr1,5l

-80%-77%

-77%-81%

-92%

elders   € 4,77elders   € 4,38

elders   € 4,38elders   € 5,22

elders   € 11,97

3 voor
€ 1,00*

2 voor
€ 1,00

2 voor
€ 1,00

3 voor
€ 1,00

3 voor
€ 1,00

3 voor
€ 10,00

* Exclusief statiegeld

200ml

50ml

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


