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Afscheid meneer Hans,
adjunct-directeur Basisschool 
Schateiland

De bowls rollen
nu in Glanerbrug

3
Gerrie Bakker tweede bij 
verkiezing Beste buur

GLANERBRUG – Huub Theussing is eigenaar en allround 
adviseur van Theussing Hypotheken en Verzekeringen. 
Bovendien is hij zelfstandig adviseur van de RegioBank in 
Glanerbrug en Overdinkel. Naast deze financiële diensten 
sluit de ondernemende Theussing zich aan bij het nieuwe 
Hypotheekpunt dat deze maand wordt geopend in het 
voormalige pand van Stuivenberg. Samen met 
Internetmakelaars Enschede kunt u voortaan bij Huub 
terecht voor alle informatie rondom hypotheken. Alle 
adviezen onder één dak dus! We spraken met Huub over 
deze nieuwe stap, maar blikten ook nog eens terug in de 
geschiedenis. Huub is immers sinds 1997 al actief als 
zelfstandig ondernemer in financiële diensten.
 
Voordat Huub in 1997 als zelf-
standig ondernemer aan de 
slag ging had hij al de nodige 
ervaring opgedaan in de 
wereld van de verzekeringen. 
Maar hoe ben je eigenlijk dat 
wereldje terecht gekomen?
Daar is eigenlijk een leraar op 
de MEAO verantwoordelijk 
voor geweest. Hij gaf zo boei-
end en enthousiast les over 
assurantiën dat ik voor dat vak 
heb gekozen. Op mijn negen-
tiende ging ik bij kantoor in 
Winterwijk werken. Dat was in 
1989. Een jaar of vijf later in 

1994 werd ik daar weggeplukt 
door Tiel Utrecht Verzekerin-
gen, nu de Goudse. Daar kon 
ik vanuit huis werken om klan-
ten te werven. Door de samen-
werking met de CVBbank ont-
stond er een model waarin 
werd gewerkt met zelfstandige 
adviseurs. In april 1997 open-
den Huub Theussing en Josep-
hine Weierink hun assurantie-
kantoor in het pand van de 
Centrale Volks Bank aan de 
Gronausestraat. In 2006 ben ik 
zelfstandig verdergegaan en is 
de zaak in de loop der jaren 

uitgegroeid naar wat het nu is. 

Sinds 2008 is de naam veran-
derd in RegioBank, voortge-
komen uit de samenwerking 
tussen de CVBbank en de SNS 
RegioBank. Je blijft al je dien-
sten altijd verlenen met een 
persoonlijk tintje. Waarom 
vind je dat zo belangrijk?
“De RegioBank is onderdeel 
van ons bedrijf Theussing 
Hypotheek Verzekeringen. 
Het persoonlijk tintje is altijd 
belangrijk omdat het om men-
senwerk gaat. Daar is vertrou-
wen de basis om met klanten 
om te gaan.” 
 
Sinds enkele jaren vertegen-
woordig je in Glanerbrug en 
Overdinkel de RegioBank. 
Dat wil zeggen dat jij zelfstan-
dig adviseur van deze bank 
bent. De RegioBank is een 
bank die naast de persoon-
lijke service ook een bank is 
die hart heeft voor de hele 
familie en oog voor zaken die 
in een wijk of dorp spelen. Heb 

je daar voorbeelden van in 
Glanerbrug en Overdinkel?
“De RegioBank krijgt al vijf 
jaar op rij de hoogste waarde-
ring namelijk een 9.7 op klant-
tevredenheid. De kracht is 
onder meer dat de RegioBank 
een buurtzame bank is. 
Betrokken bij activiteiten zoals 
het organiseren van work-
shops voor Veilig Online Ban-
kieren, het geven van gastles-
sen ‘Bank voor de Klas’  in 
samenwerking met obs De 
Esmarke in Glanerbrug en de 

kbs Pax Christi in Overdinkel. 
Een ander initiatief om de 
maatschappelijke betrokken-
heid te vergroten is het onder-
steunen en coachen van het 
opzetten van een kookwork-
shop met omnisportvereni-
ging Avanti W. als initiatiefne-
mer. En ook Sportclub 
Overdinkel heeft aangegeven 
dat zij graag gebruik willen 
maken van onze support.”

En dan ben je nu de samenwer-
king aangegaan met Internet - 

makelaars Enschede. Hoe moet 
ik die samenwerking zien?
“Door de samenwerking tussen 
Theussing en Internetmake-
laars kunnen we Glanerbrug 
uitstekende dienstverlening  
bieden op het gebied van 
woningverkoop én hypotheek-
advies. Dat verdient Glaner-
brug!  Theussing Hypotheek-
punt heeft toegang tot alle 
banken en geldverstrekkers in 
Nederland en kan daardoor het 
hypotheekadvies perfect aan-
sluiten op de gekochte woning.”

Huub Theussing al 32 jaar ondernemer in financiële diensten

Huub Theussing: "Vertrouwen is de basis om met klanten om te gaan" (foto Jenne Smit)

Wisseling van de wacht bij Fysiotherapie Glanerbrug
GLANERBRUG – De samenstelling van het team fysio therapeuten 
van Fysiotherapie Glanerbrug is de afgelopen maanden 
veranderd. Diana Yanguc heeft de plaats ingenomen van de 
vertrokken kinderfysiotherapeute Ilona Bijman – Hemelt.  Elly 
Mulder is Marianne Dijkstra opgevolgd als administratief 
medewerkster. Bovendien is Lichelle Gorter het team komen 
versterken dat verder nog bestaat uit Floor Mulder, Jos Ekelhof 
en Frank Vasbinder. Wij stellen de nieuwkomers kort even voor.

De in Glanerbrug geboren en 
getogen Lichelle Gorter (23) 
studeerde in juni van dit jaar 
af aan het Saxion in Enschede. 
“Voor mij is het van belang nu 
eerst werkervaring op te doen 
als algemeen fysiotherapeute. 
Door die werkervaring kom ik 
er wel achter welk specialisme 
het meest interesseert. Dus nu 
eerst de focus op mijn werk en 
op langere termijn ga ik me 
wel specialiseren.” 

Diana Yanguc (28) studeerde 

in 2017 af op het Saxion. Ze 
heeft eerst een jaar in Sydney, 
Australië, gewerkt. “Het mis-
sen van mijn familie en vrien-
den bracht me terug naar 
Nederland. De afgelopen 
jaren heb ik bij FitClinic in 
Enschede gewerkt. Daar ben 
ik de opleiding als kinderfy-
siotherapeute begonnen. Kin-
derfysiotherapie trekt mij aan, 
omdat je werkt aan een betere 
fijne/grove motoriek. Dat 
speelt een grote rol speelt in 
de verdere ontwikkeling van 

een kind. Toen ik na het ver-
trek van Ilona werd benaderd, 

heb ik ervoor gekozen de kans 
aan te grijpen en een nieuwe 

weg in te slaan. En nu zit ik 
sinds september dus in Gla-
nerbrug.” 

Fysiotherapie Glanerbrug 
biedt een oplossing voor 
iedereen die zich weer vrijer 
en beter wil kunnen bewegen. 
Omdat wij allerlei specialitei-
ten in huis hebben naast alge-
mene fysiotherapie, zoals 
manuele therapie, sportfysio-
therapie, kinderfysiotherapie, 
geriatrie fysiotherapie, reuma-
fysiotherapie en kunt u bij ons 
terecht met rugklachten, 
sportblessures, gewrichts-
klachten en allerlei andere 
specifieke klachten van het 
bewegingsapparaat. Maar ook 
kinderen met een achterstand 
in de motorische ontwikkeling 
kunnen bij onze kinderfysio-
therapeute terecht.

Grensstreek-
menu bij Chill 
Op woensdag, donderdag 
en vrijdag kunt u bij restau-
rant Chill tot het eind van 
dit jaar genieten van een 
heerlijk driegangen Grens-
streekmenu. Iedere 14 
dagen serveert kok Bram 
ter Brugge voor de lezers 
van de Grensstreek een 
nieuw menu. 
Wat moet u doen?  Knip de 
bon op pagina 3 uit of 
maak een foto met uw 
mobiel en reserveer een 
tafel bij Chill aan de Gro-
nausestraat 1166a. Dat kan 
via de website of bellen: 
053-2316611. 

Glanerbrug krijgt nieuwe vestiging Internetmakelaars & Theussing Hypotheekpunt
In het voormalig winkelpand van Stuivenberg Makelaars aan de Gronausestraat 1104 vestigt 
zich binnenkort een mooie nieuwe combinatie van makelaardij en hypotheekadvies. 
Door de samenwerking tussen Theussing en Internetmakelaars kunnen we Glanerbrug uitste-
kende dienstverlening bieden op het gebied van woningverkoop én hypotheekadvies. 

De nieuwelingen bij Fysiotherapie Glanerbrug: Diana Yanguc, 
Elly Mulder en Lichelle Gorter (vlnr)  (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 21 oktober 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. 

Adres en telefoonnummer: SHT, Beltstraat 70 Enschede. 
Telefoon: 088555 11 88.
 
Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Fysiotherapie Fyon - 0537000000
Podotherapie Wender – 0850513819
Thuiszorg Livio – 09009200
Mediant buitenpoli
Prikpost Medlon – 0884633566
Logopedie - Logopedie-direct - 0654327726

Mondzorg en tandartsen
Dental Art - 0538881974 
De Boer - 0534619018 
De Wals - 0534615808 
Löwik - 0534615062
Rabenstein - 0534612280 

Tandarts buiten spreekuren
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de 
Tandarts Post Twente. Telefoon: 0537920040. 

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk  ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
 Schoolstraat 17, Glanerbrug
 Esmarkelaan 170, Enschede
E-mail: info@ashanty.nl
Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 0535383342, ook tijdens weekeinden.
Bij geen gehoor via het ziekenhuis op laten roepen: 0534873565. 
 
Naviva Kraamzorg 
Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. Telefoonnum-
mer: 08877 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereik-
baar.
 
Maartje Kraamzorg  
Lutterstraat 4, 7581 BV Losser. 
www.maartje.nl / 0880005215. 
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 Apo-
theek.
 
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, nacht- 
en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 0534314664. 

Mensen uit Losser kunnen buiten de openingstijden van de apo-
theken in Losser voor spoedrecepten tot 23.00 uur terecht bij 
apotheek Oldenzaal aan de Prins Bernardstraat 4 in Oldenzaal. 
Telefoon: 0541516515.Daarna bij de dienstdoende apotheken in 
Enschede of Hengelo. 

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. Telefoon: 0534618738.
 
Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. Telefoon: 0537000000.
 
Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 0534618891.
 

Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
Jacob Roggeveenstraat 51
Van der Bij - 0534611434 
Van Brenk - 0534617904 
Voss - 0534611200 

Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Geenen/Lesterhuis - 0534612076 
Sanders - 0534611300 

Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente 
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoor-
uren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de 
Spoedzorg Huisartsen Twente. 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Podotherapie Podofit 
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 0532030055 
 
VitaalCenter Smulders 
Fysiotherapie-Podologie-Steunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 0620626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres: Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

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

 

Inloop voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere maandagmiddag van 
14.00 - 17.00 uur en iedere woensdagochtend  tussen 9.00 en 
12.00 uur. Adres: Schipholtstraat 48B (voormalige veegpost)

Aanwezig op de inloop zijn: 
Wijkcoaches van de Wijkteams Enschede (sluiten zowel maan-
dag als woensdag aan tijdens de inloop-tijden). Het Wijkteam is 
ook per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@twentsealli-
antie.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 10.30-11.30 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 10 oktober 10.00 uur ds. Kroeskop
Zondag 17 oktober 10.00 uur ds. De Bruin

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Donderdag 7 oktober 19.00 uur: Viering met parochievicaris 
Willy Rekveld mmv herenkoor (naamdag)
Zondag 10 oktober 10.30 uur: Viering met pastoor Daggen-
voorde mmv herenkoor

K.B.O altijd actief
GLANERBRUG - De Katholieke Bond van Ouderen is al 65 
jaar actief in Glanerbrug. Elke donderdagmiddag is er kaarten 
in het hartenjagen, jokeren of kruisjassen. Aanvang 14.00 
uur. Zaal open 13.00 uur.
 
Op zaterdagmiddag 16 oktober is er weer de populaire bingo 
en een verloting met zeer aantrekkelijke prijzen. Aanvang 14.30 
uur. Zaal open 14.00 uur.
 
Alle activiteiten vinden plaats in het gemoderniseerde Meijers-
hoes, Kerkstraat 110 te Glanerbrug. Het pand is voor iedereen 
toegankelijk. Koffie of thee staat voor U klaar.
 
Heeft U interesse in onze activiteiten, wordt dan lid. Kosten 
slechts € 25- per jaar. Voor meer informatie bel dan 053- 4612622 
of 053-4611072.

Bel (053) 431 23 89                                            

Uitvaarthuis Glanerbrug   
Kerkstraat 14, Glanerbrug

www.indienstvanhetleven.nl

Lizette Jonkers- Lizette Jonkers- 
  Roelofs  Roelofs
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MENU
Voorgerecht

Broodplankje of Tomatensoep

Hoofdgerecht
Kipsaté of zalmfi let

met patat, mayo en rauwkost

Nagerecht
Pannacotta of koffi  e

3-Gangen Grensstreekmenu
    

€ 19,95
Deze aanbieding is geldig in week 40 en 41 op 

woensdag, donderdag en vrijdag.

Restaurant “Chill” Glanerbrug

Gronausestraat 1166a

7534 AS Glanerbrug

(053) 231 66 11

Graag reserveren

Gerrie Bakker tweede bij  
verkiezing Beste Buur
GLANERBRUG – Gerrie Bakker (60) uit de Schipholtstraat is 
tweede geworden bij de verkiezing van Beste Buur 2021 in de 
Performance Factory in Enschede.  De Beste Buur Bokaal 
werd op de jaarlijkse burendag door burgemeester Onno van 
Velthuizen uitgereikt aan oud-Glanerbrugger Hein Talman. 
De Beste Buur bokaal is een initiatief van de lokale woning-
corporaties, welzijnsorganisaties en gemeente. In totaal 
waren 65 deelnemers aangemeld. 

Maar liefst vijf buren hebben haar voorgedragen. “Het werd tijd 
dat Gerrie voorgedragen werd, want als er één buur de bokaal 
verdient dan is zij dat wel, want zij voldoet al jaren aan de crite-
ria! Wij waarderen haar enorm om wat zij doet voor buren. Ze is 
de bescheidenheid zelf, maar wij zijn heel trots op haar en willen 
dat graag op deze manier laten zien! Zij is de stille kracht die oog 
heeft voor een ander, die buren in moeilijke tijden helpt en ont-
zorgt, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat ernstig zieke buren 
verzorgt en hen tot in hun laatste uren bijstaat. Zo kunnen we 
nog wel even doorgaan. Ze is Moeder Theresa en Florence Nigh-
tingale tegelijk. Ze doet dit allemaal vanuit haar hart, zonder 
waardeoordeel. Iedereen zou zo’n buurvrouw met zo’n krachtige 
levensinstelling en levenswijze moeten hebben. Altijd optimis-
tisch en positief. Door haar verbindend handelen is ze van grote 
betekenis voor de buurt.”
  
“Dat ik bij de laatste drie geëindigd ben, is al een mooi compli-
ment,” reageerde Gerrie enigszins beduusd. “Ook fijn dat de bur-
gemeester op zijn laatste werkdag mij nog heeft toegesproken. Ik 
vind het prachtig dat de buren mij zo waarderen. Dat ontroert 
mij heel erg. En dat we met zoveel buren samen konden zijn.”

Koffie en gebak voor buren en familie na terugkeer aan de Schip-
holtstraat van de uitreiking van de Beste Buur bokaal in Enschede  
 (foto Jenne Smit)

 

De jaarlijkse griepprik 
Voor gezonde mensen is influenza (‘griep’) een vervelende, 
maar onschuldige ziekte. Voor mensen die tot een risicogroep 
behoren, kan influenza echter ernstige gevolgen hebben.
U kent de seizoensgriep die meestal optreedt in de 
wintermaanden. Ook dit jaar weer zullen mensen ziek 
worden van deze griep.

De griepprik vermindert de kans om griep te krijgen. Ook de 
kans op complicaties en overlijden ten gevolge van de griep ver-
mindert, met name bij ouderen. 

Welke personen komen in aanmerking voor de griepprik?
–   60-Plussers (en zij die voor 1 mei 2022 60 jaar worden), ook als 

zij gezond zijn.
–   Hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes melli-

tus (suikerziekte)
–   Sommige nierpatiënten
–   Patiënten met verlaagde afweer door ziekte of medische 

behandeling.

In 2021 kunnen meer kwetsbare doelgroepen in aanmerking 
komen om een griepprik te halen. Wilt u weten of dit ook u 
betreft, kijk dan op: www.rivm.nl/griepprik. Wilt u hier gebruik 
van maken, neem dan contact op met de praktijk.  

Exoten
Heeft u er al een gezien in uw tuin of langs de Stroat? De Azia-
tische hoornaar is een invasieve exoot die steeds vaker opduikt 
in de limonade. Deze killerwesp is schadelijk voor onze 
inheemse honingbijen en andere bestuivende insecten. Zijn 
signalement luid; zwarte kleur en een achterlijf met 2 smalle en 
1 brede oranje band. De koningin beschikt over een groot aan-
tal werksters zoals gebruikelijk bij elk koningshuis. Maar naast 
de insecten zijn er ook grotere dieren zoals wolven, wasberen 
en losvliegende halsbandparkieten die ons veel overlast bezor-
gen. Zelfs exotische planten en micro-organismen maken ons 
vredige bestaan tot een hel.  

Exoten zijn soorten die in een nieuw leefgebied terecht zijn 
gekomen. Oorspronkelijk horen ze hier niet thuis. Soms is dit al 
lang geleden gebeurd en zijn ze volledig ingeburgerd, zoals het 
damhert en de fazant. Soorten die voor 1492 in Nederland zijn 
ingevoerd worden doorgaans geen exoot genoemd, maar 
‘inheems’. Soorten die op eigen kracht, vanuit hun oorspronke-
lijke gebied naar een nieuw leefgebied komen, worden niet als 
exoten beschouwd zoals de Turkse tortel. Invasief houdt in dat 
een exoot zich in zijn nieuwe leefgebied kan gaan vestigen en 
verspreiden en zich snel aanpast aan zijn nieuwe omgeving. 
Daardoor kunnen ze zich in een kouder klimaat handhaven 

dan waar ze van nature in voorkomen. Klimaatverandering 
speelt ook een rol bij de kans dat exoten zich hier vestigen. 
Nederland wordt steeds aantrekkelijker voor soorten die 
gesteld zijn op warme zomers en zachte winters.

Leest u de bovenstaande tekst nog eens en vervang de inva-
sieve exoten door asielzoekers. Het land zou te klein zijn, en 
terecht! Ik pleit daarom voor de oprichting van de PVDE: de 
Partij voor de Exoten. Ieder levend wezen heeft het recht zich 
te verplaatsen over onze aardbol, zonder grenzen. Want het is 
zoals The Scene zong: iedereen is van de wereld en de wereld is 
van iedereen.

Johnny Stübener

Mensen die dit jaar 69, 70, 71, 72, 73 jaar oud zijn geworden krij-
gen daarnaast ook een uitnodiging voor een prik tegen pneumo-
kokken. De prik maakt de kans kleiner dat u ziek wordt door 
pneumokokken. U heeft minder kans op longontsteking. Na  
5 jaar is deze prik uitgewerkt. De mensen die hiervoor een uitno-
diging hebben gehad ontvangen deze prik tegelijk met de griep-
prik. 

De griepprik in Glanerbrug
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voor-
komen, zullen de griepprikken ook dit jaar in de huisartsenprak-
tijken in Glanerbrug plaatsvinden. Volgt u de aanwijzingen op 
zoals vermeld in de oproep van de huisarts. 

Het kan zijn dat u even (buiten) moet wachten voordat u naar 
binnen kan gaan. Buiten kan het in oktober/november koud en 
nat zijn. Zorg dat u daarop gekleed bent.

U mag GEEN griepprik komen halen als u of uw huisgenoten 
klachten heeft die kunnen wijzen op corona. Kom niet als u ver-
kouden bent, koorts of griepachtige verschijnselen heeft. U kan 
dan bellen met de praktijk om een nieuwe afspraak te maken.

Zie voor meer informatie: www.rivm.nl/griepprik

Data 2021 Glanerbrug:
Woensdag 13 oktober 
voor patiënten van huisartsenpraktijk Lesterhuis en Geenen
Donderdag 14 oktober 
voor patiënten van huisartsenpraktijk de Brug en Voss
Vrijdag 15 oktober 
voor patiënten van huisartsenpraktijk de Brug en Voss
Dinsdag 9 november 
voor patiënten van huisartsenpraktijk Sanders
Voor patiënten van huisartspraktijk van Brenk: 
zie oproepbrief / website 

Ieder die in aanmerking komt voor de griepprik of de prik tegen 
pneumokokken krijgt binnenkort (uiterlijk een week voor de 
vaccinatie) een oproepbrief en een informatiefolder. 

Wij willen u vragen de oproepbrief mee te nemen naar de vac-
cinatie. Als u meent wel in aanmerking te komen voor de prik, 
maar geen oproep hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met 
uw huisarts. Ook als u vragen heeft kunt u overleggen met de 
praktijk assistente van uw huisarts.

Let op, de locatie en de tijd staat in de oproepbrief vermeld!

Met vriendelijke groeten,
De Glanerbrugse huisartsen



GRENSSTREEK GRENSSTREEK
G L A N E R B R U G

PAGINA 4

HOUT UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

ZAKELIJK ÉN PARTICULIER

HOUT VOOR JE OVERKAPPING VIND U BIJ ONS!

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

Wij hebben alles voor het reinigen en onderhoud van
Schoenen, Jassen, Tassen, Meubelen, Autobekleding.

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

Wilt u ook
adverteren in 
deze krant?

Bel 
053-461 33 66

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

wij houden van fietsen

Acties geldig t/m 31 oktober  2021

WIJ ZIJN ER
VOOR DE 

REGENACHTIGE 
DAGEN

Go Essential
regenjas
• Water- en winddicht
• Getapete naden
• Goede ventilatie
• Incl. opbergzakje

44,9555,00

Grant Essential
regenponcho
• Bescherming tegen
 wind en regen
• Mouwbanden
• Verstelbare capuchon
• Geïntegreerd opbergsysteem

39,9555,00

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.



GRENSSTREEK GRENSSTREEK
G L A N E R B R U G

PAGINA 5

Repair Café Glanerbrug werkt 
 samen met Energieloket van 
 gemeente Enschede

GLANERBRUG – Iedere dinsdagmiddag kunt u van 14.00 tot 
16.00 uur reparaties laten uitvoeren in het Repair Café op 
sportpark het Zoutendijk Behalve voor deze reparaties vanaf 
vanmiddag (dinsdag 28 september) ook terecht voor het 
bestellen en afhalen van energiebesparende producten. Het 
Repair Café en het Energieloket Enschede zullen samen 
optrekken om haar inwoners zuiniger en bewuster met 
energie om te laten gaan. 

“Met de samenwerking van het Repair Café bij Avanti W. en het 
Energieloket Enschede willen we de toegankelijkheid tot de pro-
ducten en diensten makkelijker te maken voor de leden en 
omwonenden,” aldus woordvoerder Marcel Brueker van het 
Repair Café. “Energieloket Enschede heeft een subsidie ontvan-
gen wat het mogelijk maakt om alle inwoners te voorzien van 
gratis producten. Voor leden van Avanti W. en bezoekers van het 
Repair Café houdt dit concreet in dat er kosteloos energiebespa-
rende producten afgehaald kunnen worden in ons clubgebouw. 
Uiteraard wordt er middels een checklist wel bijgehouden welke 
producten naar welk huishouden verstrekt zijn”.  

Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur is er tijdens 
het Repair Café de mogelijkheid om de volgende producten op 
te halen: 
–   Verbruiksmonitor
–   Waterbesparende douchekop
–   Douchetimer
–   Tochtstrip
–   CV-leidingisolatie
–   LED verlichting

Voor meer informatie over het energieloket, kijk op www.ener-
gieloket-enschede.nl

Hoe maak je Glanerbrug weer van ons?
GLANERBRUG – Op woensdag 8 september waren de 
Glanerbruggers op initiatief van de Dorpsraad Glanerbrug 
uitgenodigd mee te praten over de ‘Droom van Glanerbrug’.  
Ongeveer 50 mensen kwamen naar het Zoutendijk om te 
luisteren of mee te praten over de toekomst van Glanerbrug. 
De insteek van de Droom van Glanerbrug is: van strategie naar 
straatregie. Het dorp moet weer van ons worden. Maar hoe doe 
je dat in een tijd dat de veranderingen razendsnel gaan?

Ferenc van Damme van Studio Vers Bestuur opende de rij spre-
kers. Hij opperde dat de je je bij ieder project, thema of onder-
werp moet afvragen en realiseren van welke vorm van participa-
tie sprake is. En welke stijl van bestuur daar, van bijvoorbeeld de 
gemeente, tegenover staat. Bij het formuleren van de denkstap-
pen vraag je je altijd af: waarom?, wat?, wie? en hoe? Voor ieder-
een zijn nieuwe regels in de samenleving een leerproces.  Alleen 
door er samen mee te dealen, er samen van te leren en door het 
samen te doen kun je resultaat boeken. 
Na Ferenc van Damme was het de beurt aan Marc Oonk, eige-
naar van Bakkerij Oonk. Zijn droom: Glanerbrug is voor ieder-
een een veilige plek, zonder drugsoverlast. En een sportief Gla-
nerbrug, waarbij alle verenigingen centraal op één locatie zijn 
verenigd. 
Wouter Middelhof en Joffrey Vogelzang van de Glanerbrugse tak 
van de supportersvereniging van FC Twente menen dat er geen 
binding meer is met de plaatselijke sportclub. Voeg de clubs dan 
ook samen op één complex. Alle kracht onder één dak is veel 
effectiever. Met FC Twente als bindmiddel laat de supportersver-
eniging dat ook zien. Hun activiteiten gaan verder dan alleen 
voetbal. Ze hebben bijvoorbeeld rozen rondgebracht in corona-
tijd. En een actie opgezet voor meer AED’s in Glanerbrug.
Ook door een aantal aanwezigen werd een steentje bijgedragen 
aan deze avond over de ‘Droom van Glanerbrug’. Directeur 
Rianne Buist van de openbare school Glanerbrug Noord en Zuid 
bood haar ‘scholenplatform’ aan. Zij zoeken verbinding met 
bedrijven en samenleving: waarom vragen we kinderen van 8-12 
jaar niet over hún droom? En Danny de Jong gaf aan zelf als kind 
niet makkelijk geweest te zijn, maar nu graag met de jeugd het 
gesprek over de Droom van Glanerbrug aan te gaan. Zodat het 
ook een droom van hén wordt. Volgens Roelf de Haan lukt pas 

een ‘warm’ dorp te krijgen als we de Gronausestraat afsluiten 
voor doorgaand verkeer. Als voorbeeld geeft hij de dorpen in 
Frankrijk waar eerst een weg dwars doorheen liep. Nadat er een 
rondweg was aangelegd kwamen er allerlei initiatieven om zo’n 
dorp weer leefbaarder te maken. 

Publiek welkom op vergadering 
stadsdeelcommissie Oost
Op dinsdag 12 oktober vergadert de stadsdeelcommissie Oost 
fysiek plaats in het nieuwe servicecentrum Oost aan de Keppele-
rijk 2. Publiek is welkom. Bij verkoudheidsklachten en/of koorts 
verzoeken we u thuis te blijven. De agenda en stukken vindt u op 
de website van het gemeentebestuur.
 

Afscheid meneer Hans, adjunct-
directeur Basisschool Schateiland

Na meer dan 43 jaar betrokken en bevlogen in het onderwijs 
werkzaam te zijn geweest is meneer Hans met ingang van 1 okto-
ber jl. met pensioen gegaan. Hij is begonnen als leerkracht en 
vervolgens adjunct-directeur op de Godfried Bomans school. In 
1997 is Hans samen met de toenmalige directeur van de Bom-
ansschool; Ton Bosz, de uitdaging aangegaan om in de nieuw-
bouwwijk de Esmarke een school te stichten. De IBS de Esch-
marke genaamd, nu BS Schateiland. Ze begonnen met een 
handje vol leerlingen in het dorpshuis.  Al snel groeide de school 
in korte tijd naar een grote school met 400 tot 500 leerlingen. 29 
september jl. hebben wij de gehele de dag zijn afscheid gevierd 
samen met de kinderen, collega’s en genodigden. 

Cursus ‘Start met bridge’ in 
Glanerbrug
GLANERBRUG – Volgens bridgedocente Marianne Kerkhof en 
Glanerbrugger Johan Holtland is bridge niet moeilijk. Als het 
maar goed wordt uitgelegd. Kerkhof en Holtland starten daarom 
op maandagavond 18 oktober van 19.30 tot 21.45 uur een bridge-
cursus van 12 lessen. Deze cursus wordt gegeven in het instruc-
tielokaal van het Noaberhuus, Schipholtstraat 45 in Glanerbrug 
(sporthal De Brug).  De lessen worden gegeven volgens de richt-
lijnen van de Nederlandse Bridge Bond. Na deze cursus ken je 
de basisprincipes van het spel. De kosten voor deze cursus, 
inclusief cursusmateriaal, bedragen  € 80 per persoon.
Aanmelden graag via mail johan@holtland.com, bellen kan ook: 
06-51145709. 

Ontmoetingsgroepen Alifa weer 
voor het echie!
GLANERBRUG - De ontmoetingsgroepen van Alifa waarbij 
moeders met (jonge)   kinderen elkaar ontmoetten heeft 
lange tijd vanwege corona alleen online kunnen draaien. 
Maar…we mogen weer in het echie! Dus dat doen we ook met 
heel veel plezier. En dat ook nog op een nieuwe locatie 
middenin Glanerbrug: in de speeltuin van Glanerbrug. 
Ingang aan de Jacob Roggeveenstraat (2e ingang via de 
Schoolstraat.

Wanneer? Iedere dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30  ( behalve in 
de schoolvakanties ) Voor wie? Voor iedere (groot) ouder met 
kinderen in de leeftijd tussen 0 en 12.

Wat doen we op een ochtend? Op een gewone ochtend praten 
we over wat de moeders op dat moment bezig houd of over een 
onderwerp in een bepaalde themaweek. Dat kan corona of pes-
ten zijn maar ook de problemen waar iedere moeder mee te 
maken krijgt. Mijn kind eet niet goed, wil niet slapen, niet luiste-
ren enz.   We wisselen ervaringen en tips uit en ondersteunen 
elkaar onder leiding van een triple P geschoolde beroepskracht.  
De kinderen kunnen intussen fijn samen spelen. Daarnaast dan-
sen en zingen we met moeders en kinderen en delen we fruit.  
Oh ja… er is natuurlijk ook koffie en thee…
 
Lijkt je dit leuk? Kom dan gauw. Wil je meer informatie over 
deze ochtend kun je contact opnemen met Silvia Wijering van 
opvoeden en opgroeien van Alifa telefoonnummer 06-53 20 54 
51 of mailen naar s.wijering@alifa.nl. Appen mag natuurlijk ook
Tot gauw!

Houtvoorraad bij Houthandel 
RTT volledig op peil
Goor - Hoewel berichten in de media soms anders doen 
vermoeden, heeft Houthandel RTT vrijwel altijd voldoende 
voorraad. Behalve dat u natuurlijk van harte welkom bent bij 
hen aan de Klavermaten, kunt u ook kijken op de Online 
Houtshop. Alles wat u daar ziet, ligt ook op voorraad en u 
betaalt pas bij afhalen of bezorging. Mede-eigenaar Roy Reef: 
“De webwinkel kan ook bij u de buurt zitten, het hoeft niet 
persé de pagina te zijn die bovenaan staat in een zoekmachine. 
Een goed stukje hout, een eerlijk advies en een nette prijs is 
waar wij voor staan.” 
 
De vakspecialist om de hoek
Houthandel RTT is een familiebedrijf dat al 95 jaar in het hout 
zit. “Soms komen mensen met een vraag bij ons, over een speci-
fieke houtsoort”, vertelt Roy Reef. “Door de schaarste van de 
afgelopen anderhalf jaar kon in een enkel geval niet aan de vraag 
van een bepaalde houtsoort worden voldaan, maar wij zijn de 
kenners, de vakspecialist om de hoek, en in bijna alle gevallen 
kunnen we een alternatieve afmeting of houtsoort aanbieden, 
die net zo goed is, of misschien in sommige toepassingen zelfs 
beter. Het is ons ambacht, wij weten wat geschikt is. En natuur-
lijk verkopen we liever geen nee, maar vraag ons gerust naar de 
(alternatieve) mogelijkheden.” 
Houthandel RTT houdt van duidelijkheid en transparantie. Hout 
is een natuurproduct, de eigenschappen die hierbij horen ver-
dienen aandacht. Zo weet u wat u krijgt en ontstaan er geen ver-
assingen. Reef: “Wij behouden het ambacht, wat door de grote 
online massaverkoop in de verdrukking komt. Bovenaan staan 
in een zoekmachine kost veel geld, reviews kunnen worden 
gekocht. Dit is allemaal niet nodig wanneer u regionaal kijkt. Dit 
geldt voor vele ambachten.” 

Noaberschap
Houthandel RTT is gespecialiseerd in Douglashout, Grenen, 
Vuren, Eiken en diverse hardhoutsoorten voor onder andere 
gevelbekleding en ze hebben recentelijk hun terrein zo omge-
bouwd dat ze grote voorraden (zo’n 3000 kuub) kunnen houden. 
Zo blijven de prijzen langer stabiel en hebben ze van de turbulen-
tie op de houtmarkt minder last. RTT is daarmee een betrouw-
bare regionale partner voor bedrijven én particulieren met het 
‘noaberschap’ hoog in het RTT-vaandel. Lokaal vakmanschap, 
eerlijk advies, een topproduct én betaalbare prijzen, daarvoor 
reis je toch niet heel Nederland door?  
Het team van Houthandel RTT staat graag voor u klaar voor infor-
matie, een offerte of gewoon voor een praatje en een kopje koffie. 

Welkom bij Houthandel RTT, Klavermaten 14 in Goor
Telefoon 06 38 29 16 04. E-mail: info@houthandelrtt.nl 
Website: ww.houthandelrtt.nl
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www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Drachten

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

Goor
Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen
Heerlen

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 
4 oktober t/m 18 oktober 2021. 

@medikamentediegrenze

Diverse soorten make-up 
Per stuk € 1,00

Zakdoekjes everyday 8 pack Deospray men 
Manchester City 150ml

Happy cola, goudberen, favoritos classic 
of happy cherries 300gr

Rode kool met appel 720gr
Per stuk € 0,29

Dropmix 400gr

Mondkapjes

Glorix

SlazengerOtalgan*

Roter PalmoliveMedixan*

Joop!Mexx

Bleekmiddel original 750ml

HariboServero

Green, red, black of 
blue edt men 100ml

Oorspray 50ml

Mag2 spieren 60st

Wet 'n Wild

Kleenex

Homme man edt 125ml

Citroen/ honing smaak
24 zuigtabletten

Afwasmiddel original 750ml

Rexona

Haribo

Look up now woman edt 30ml

Blauw 3-laags 50st per pakje

Wasbare mondkapjes 
Per stuk € 0,39

Zwart 3-laags 50st per pakje of 
KN95 10st per pakje

€ 2,99

€ 1,99

€ 1,00
10 voor

Zwart 3-laags 50st per pakje of 
KN95 10st per pakje

Mexx

Wasbare mondkapjes 
Per stuk € 0,39

€ 1,00€ 1,00
10 voor

-81%

-84%

-76%

-76% -72%

elders   € 26,15

elders   € 12,50

elders   € 75,88

elders   € 2,89 elders   € 3,58

€ 1,00

€ 4,99

€ 1,99

€ 17,99

€ 0,69 € 1,00

24 tab 60st 750ml

125ml

8 pack

100ml

-56%-64% -62%

-38%

elders   € 2,26elders   € 2,20 elders   € 2,60

elders   € 2,09

€ 1,00€ 0,79

€ 1,00€ 1,00

€ 1,00

€ 1,29

150ml

50ml

720gr 400gr300gr

-96%

elders   € 119,00

20 voor
€ 5,00

* 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.

* zolang de voorraad strekt

30ml

750ml

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

Werkzame stof:
Op basis van zeezout.

Te gebruiken bij:
Het reinigen van het oor.

Medixan is verzachtend 
voor de keel, houdt de 
keel schoon en brengt 
de keel tot rust.

-91%

elders   € 11,70

6 voor
€ 1,00 

Bij aankoop van 
mondkapjes: handgel 

Gratis*

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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GVV EILERMARK
Zaterdag 9 oktober
Thuis
09:00 Eilermark JO8-1 - Losser JO8-2
09:30 Eilermark JO12-1 - Haaksbergen JO12-1
10:00 Eilermark JO10-1 - Rigtersbleek JO10-2
11:00 Eilermark JO13-1 - LSV JO13-2
12:15 Eilermark 3 - AJC ‘96 3
12:30 Eilermark JO13-2 - Rekken JO13-1
14:30 Eilermark 5 - Vogido 3
Uit
08:30 Sparta E. MO7-1 - Eilermark JO7-1
08:30 Berghuizen MO10-3- Eilermark JO10-2
08:45 Avanti W. JO8-2 - Eilermark JO8-2
12:30 Victoria ‘28 JO17-2 - Eilermark JO17-1
14:45 De Tubanters 3 - Eilermark 2
15:00 Drienerlo 1 - Eilermark 1
Zondag 10 oktober
Thuis
10:00 Eilermark 4 - Phenix 3
11:45 Eilermark VR1 - DVC ‘26 VR1
Uit
10:00 De Tubanters 3 - Eilermark 3
13:00 DEO VR1 - Eilermark VR2

14:00 ATC’65 1 - Eilermark 1
Vrijdag 15 oktober
Uit
19:30 LSV 35+1 - Eilermark 35+1
20:00 Tubantia VR25+1 - Eilermark VR25+1
Zaterdag 16 oktober
Thuis
12:15 Eilermark 3 - Excelsior ’31 13
14:30 Eilermark 1 Za - Phenix 1
18:30 Eilermark 1 Zo - Barbaros 1

SV SPORTLUST
Zaterdag 9 oktober
Thuis
15:00 Sportlust Gl. 1 - Achilles E 1
14:30 Sportlust Gl. 4 - Haaksbergen 3
Uit
08:30 Vogido JO11-4 - Sportlust JO11-1
11:15 Avanti W. JO15-6 - Sportlust Gl. JO15-1
15:00 SJO/Buurse JO19-2 - Sportlust JO19-1
16:30 Vogido 5 - Sportlust Gl. 3
Vrijdag 15 oktober
Sportpark ‘t Spolmink
20:00 LSV 35+1 -  Sportlust Gl. 35+2

20:30 Sportlust Gl. 35+2 - Avanti W. 35+1
21:00 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+2
21:30 Sportlust Gl. 35+2 - Sparta E. 35+3
Sportpark FC ‘t Centrum
19:30 EFC PW  45+1 - Sportlust Gl. 45+1
20:00 Sportlust Gl. 45+1 - De Tubanters 45+1
20:30 Avanti W. 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
21:00 Sportlust Gl. 45+1 - Centrum ‘t 45+1
Zaterdag 16 oktober
14:30 EFC PW 1 - Sportlust Gl. 1

SC OVERDINKEL
Zaterdag 9 oktober
Thuis
09:00 Overdinkel JO9-2JM - Avanti W. JO9-3
10:00 Overdinkel JO10-1 - Victoria ‘28 JO10-2
10:00 Overdinkel JO11-1JM – Vogido  JO11-3
10:00 Overdinkel MO11-1 - Quick ‘20 MO11-1
10:00 Overdinkel JO12-1 - Achilles ‘12 JO12-1
10:30 Overdinkel MO17-1 - ATC ‘65 MO17-2
14:30 Sc. Overdinkel JO17-1 – Vogido JO17-2
Uit
08:30 Quick ‘20 JO9-8 - Overdinkel JO9-1JM
10:00 De Esch JO8-3 - Sc. Overdinkel JO8-1JM

11:15 Avanti W. JO13-5 - Overdinkel JO13-1JM
11:30 Vogido JO15-3 - Sc. Overdinkel JO15-1
12:30 SDC ‘12 JO15-5 - Sc. Overdinkel JO15-2
14:30 Borne JO19-1 - Sc. Overdinkel JO19-1
15:00 KOSC 2 - Sc. Overdinkel 2
16:00 Achilles ‘12 3 - Sc. Overdinkel 3
Zondag 10 oktober
Thuis
10:45 Sc. Overdinkel 4 - Bon Boys 6
Uit
10:00 Tubantia 3 - Sc. Overdinkel 3
11:00 FC Aramea 2 - Sc. Overdinkel 2
14:00 Oldenzaal 1 - Sc. Overdinkel 1
Vrijdag 15 Oktober
19:30 Victoria ‘28 VR1 - Sc. Overdinkel VR1
20:00 Sc. Overdinkel VR1 - Buurse VR1
20:30 Drienerlo VR1 - Sc. Overdinkel VR1
Zaterdag 16 oktober
Uit
09:30 UDI JO10-1JM - Sc. Overdinkel JO10-1
Zondag 17 oktober
Thuis
14:00 Sc. Overdinkel 1 - UD W. 1

GKV ONS CLUBJE
Woensdag 6 oktober
20:30 Vakgericht MW1 - GKV Ons Clubje MW1
Zaterdag 9 oktober
09:15 GKV Ons Clubje F1 - Olympia ‘22 F1
09:30 Amicitia D2 - GKV Ons Clubje D1
09:30 Amicitia E1 - GKV Ons Clubje E1
09:45 Achilles (A) F1 - GKV Ons Clubje F2
10:00 Blauw Zwart E2 - GKV Ons Clubje E2
11:00 HKC (He) D1 - GKV Ons Clubje D2
11:30 Rigtersbleek C1 - GKV Ons Clubje C1
14:00 Elko 2 - GKV Ons Clubje 2
15:30 Mélynas 1 - GKV Ons Clubje 1
Woensdag 13 oktober
19:45 NKC ‘51 MW2 - GKV Ons Clubje MW1
Zaterdag 16 oktober
09:00 Amicitia D3 - GKV Ons Clubje D2
09:30 Blauw Zwart C1 - GKV Ons Clubje C1
09:30 NKC ‘51 F1 - GKV Ons Clubje F1
09:45 NKC ‘51 D2 - GKV Ons Clubje D1
10:00 DOS-WK E1 - GKV Ons Clubje E2
10:15 GKV Ons Clubje E1 - Groen Zwart E1
14:30 GKV Ons Clubje 1 - Groen Zwart 1
16:00 GKV Ons Clubje 2 - NKC ‘51 4

Kijk altijd voor de laatste wedstrijdwijzigingen op voetbal.nl van de KNVB!

BBQ Redemptoristenpark 2021: 
“ Bij ons in de straat heten we al-
lemaal buren”

De ‘buren’ bij de barbecue  (foto RIBW)

GLANERBRUG - Op burendag 2021 konden we eindelijk weer 
onze jaarlijkse buurt BBQ houden. Na alle maatregelen was 
het erg fijn dat we nu de vrijheid hadden om elkaar weer even 
echt te zien, te spreken en (letterlijk) nabij te kunnen zijn. Op 
het gezamenlijke grasveld was er een partytent opgezet waar 
voldoende mogelijkheid was om te staan/zitten. Het weer zat 
mee, er was voldoende eten en drinken. Iedereen heeft zich 
dan ook goed geamuseerd. 

Buren gaven aan dat zij merken dat RIBW Overijssel de afgelo-
pen periode actief bezig is geweest om een goede samenwerking 
op te bouwen en te behouden. Dat kunnen we alleen als we blij-
vend omzien naar elkaar. Vanuit die gedachte mochten we deze 
barbecue aanbieden aan de buurt. Op hun beurt hebben de 
buren weer een vrije gift gegeven die ten goede komt aan Pand 
40. Vanuit RIBW Overijssel vinden we het erg belangrijk om 
samen met al onze buren in contact te komen en blijven. Om die 
reden is Pand 40 als huiskamer van de buurt opgericht. Door 
corona hebben we hier nog niet optimaal gebruik van mogen 
maken. Nu dat wel weer kan zullen we in gezamenlijkheid, 
afhankelijk van wensen en behoeften weer activiteiten organise-
ren, zoals bijvoorbeeld bloemschikken, bingo, darttoernooi of 
muziekquiz.
Ook is er gelegenheid gezamenlijk te koken en te eten en is er op 
meerdere dagen een koffie-inloop. 

De bowls rollen nu in Glanerbrug
Begin september verhuisde de Enschedese Bowls Vereniging 
naar sporthal De Brug in Glanerbrug. Na jarenlang in de 
Pathmoshal te hebben gespeeld. Secretaris en tijdelijk 
voorzitter Rob ter Meer vertelt over de plussen en minnen 
van deze verhuizing.

Waarom moesten jullie eigenlijk verhuizen?
De sporthal wordt nu de hele week gehuurd door het Zonecol-
lege. En onderwijs gaat voor. En voor ons was er geen plek meer. 
In goed overleg met Sportaal zijn we in Glanerbrug terecht geko-
men. 

Jubilarissen gehuldigd bij Ons Clubje
GLANERBRUG - Op de algemene ledenverga dering  van 
korfbalvereniging G.K.V. Ons Clubje zijn een aantal jubila-
rissen in het zonnetje gezet. 

10 jaar: Jürgen Bosgraaf (niet op foto), Iwan Vochteloo, Denise 
Peereboom, Nancy Otto, Laura Visser en Herman Somberg 
40 jaar: Elly Bijenhof, Albert Bijenhof, Annelies Koopmann, 
Ingrid Poel Vink en Jenny Kwekkeboom (niet op foto)

Groep 4 van obs Glanerbrug Noord 
winnaar schoolkorfbaltoernooi
ENSCHEDE – Op woensdag 22 september streden 24 teams in 
de finale van het schoolkorfbaltoernooi om de Enschedese 
titel. Een spannende strijd die is gewonnen door Glanerbrug 
Noord 3 (groep 4), Sint Jan 2 (groep 5) en Bonifatius 1 (groep 
6). “We merken dat korfbal erg geschikt is voor alle 
leeftijdsgroepen. In tegenstelling tot andere toernooien doen 
hier de groepen 4 al aan mee.”

Het is ondertussen bijna traditie geworden dat obs Glanerbrug 
Noord ieder jaar wel een van de kampioenen levert. Dit jaar is 
groep 4 kampioen van het Enschedese korfbaltoernooi gewor-
den. Alle wedstrijden werden gewonnen door dit superfanatieke 
team! Wat een toppers. Met dank aan Gea Bruineberg voor de 
geweldige training en coaching!

Heeft de verhuizing nog nieuwe leden opgeleverd? 
Nee, nog niet. Een enkele Glanerbrugger heeft wel belangstel-
ling getoond, maar het heeft nog geen nieuwe leden opgeleverd. 
Wel zijn er een paar Enschedeërs afgehaakt. Die konden op de 
fiets naar de Pathmoshal, voor hen is Glanerbrug te ver. Voor 
veel leden is het spelen van bowls nog het enige uitje. 

Bowl staat bekend als een spel voor vooral oudere mensen. 
Wat maakt bowls zo aantrekkelijk voor mensen op leeftijd? 
Ik denk dat dat komt door de ontspannen manier waarop je 
bezig bent zonder je al te veel in te spannen. Maar dit behendig-
heidsspel kan door iedereen worden gespeeld, jong en oud, man 
of vrouw. En we spelen het hele jaar door, binnen in De Brug en 
buiten aan de Geessinkweg. Een aantal leden speelt mee in de 
competitie. Dan gaat het natuurlijk wel een stuk fanatieker. 

Hoe wordt bowls eigenlijk gespeeld?
Het spel wordt meestal gespeeld in teams van 2 of 3 personen, 
pairs of triples geheten. Een bowl heeft een diameter van 12 tot 
15 cm en een gewicht van pakweg 1,5 kg. Bowls wordt binnenge-
speeld op matten van 30 meter lang en 4 meter breed. De bedoe-
ling 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.

Hoe kunnen de mensen uit Glanerbrug en omgeving kennis 
maken met bowls?
Op woensdagmorgen zijn ze welkom tussen 9.30 en 10.30 uur 
welkom in De Brug. Meer info is te vinden op www.enschedese-
bowlsvereniging.nl. Ook kunt u contact opnemen met bestuurs-
leden Ria Leerkotte (053 476 11 79) of Rob ter Meer (06 23 55 96 
10).
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           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 
 

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

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

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

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

Gespecialiseerde zorg op maat 
binnen een dynamische organisatie

in een vertrouwelijke setting. 

Sterk in beweging


