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Halloween: griezelen
aan de Gronausestraat

Terug in de (komkommer)tijd
met een gedicht
van Hennik Kötter

Judovereniging Budokai
zoekt nieuwe leden

Intocht Sinterklaas in Glanerbrug anders
door coronamaatregelen

GLANERBRUG – Waar Sint Nicolaas op zaterdag 13
november in Nederland aankomt is niet bekend. Dat zullen
we pas weten wanneer de uitzending op televisie begint.
Dat heeft alles te maken met het coronavirus dat weer de
kop heeft opgestoken. Wel reist hij die dag naar verwachting
door naar Glanerbrug.
De intocht van Sinterklaas en
zijn gevolg gaat dus vooralsnog door. Het wordt dit jaar
wel een sobere intocht om te
voldoen aan de coronavoor-

waarden. Zo zal Sinterklaas
zoals gebruikelijk niet uitstappen op de kinderen persoonlijk te begroeten. De
koets met Sint en zijn hoofd-

piet zullen de kinderen en
hun ouders rijdend en zwaaiend begroeten. Officieel is er
sprake van een doorstroomintocht. Zoals we de laatste
jaren gewend zijn eindigt de
intocht bij sporthal De Brug.
Daar zal vanwege de coronamaatregelen geen officieel
welkom zijn. Ook zijn er geen
activiteiten in de sporthal. En
kunnen de kinderen Sint niet
de hand schudden en het lekkers uit handen van Sint en
pieten in ontvangst nemen.
We hopen dat de uitgeklede
intocht toch nog een beetje
feestelijk voor de kids zal verlopen.
Mocht er iets aan de opzet
van de intocht veranderen
dan kunt u dat lezen op de
Facebookpagina van de Winkelboulevard Glanerbrug of
de Grensstreek. Daar houden
we u op de hoogte.

Start: hoek Gronausestraat en Abel Tasmanstraat. Vervolgens: Abel Tasmanstraat linksaf Ekersdijk rechtsaf - Schoolstraat linksaf - Schipholtstraat linksaf - Tolstraat linksaf - Gronausestraat rechtsaf - Nieuw Frieslandstraat rechtsaf - J.C. de Rijpstraat rechtsaf - Veldstraat linksaf Gronausestraat rechtsaf - Schoolstraat. Eindpunt: sporthal De Brug

Samen sterk in Glanerbrug: Nieuwe vestiging
Internetmakelaars en Hypotheekpunt
GLANERBRUG - In het voormalig winkelpand van Stuivenberg Makelaardij aan de
Gronausestraat 1104a vestigt zich een mooie nieuwe combinatie: Internetmakelaars
en Hypotheekpunt. Een huis kopen en advies over hypotheek onder één dak.
Volgens Christian Dijkhof van Internetmakelaars en Huub Theussing van
Hypotheekadvies een win-winsituatie.

Samen sterk is het motto van Christian Dijkhof en Huub Theussing (rechts)

(foto Jenne Smit)

“Zo blijft er ook na het faillissement van
Stuivenberg een makelaardij beschikbaar
voor Glanerbrug”, meent Huub Theussing
van Theussing Hypotheekpunt. Internetmakelaars dat wordt gerund door Christian
Dijkhof combineert persoonlijke aandacht
met een zéér concurrerende prijsstelling.
De winkel aan de Gronausestraat is inmiddels volledig opgefrist en verbouwd. “Door
de samenwerking tussen Theussing en
Internetmakelaars kunnen we Glanerbrug
uitstekende dienstverlening bieden op het
gebied van woningverkoop én hypotheekadvies”, vervolgt Theussing. “Dat verdient
Glanerbrug! Theussing Hypotheekpunt
heeft toegang tot alle banken en geldverstrekkers in Nederland en kan daardoor
het hypotheekadvies perfect aansluiten op
de gekochte woning”.
Theussing en Dijkhof: “Wij geloven in de
kracht van lokaal gewortelde bedrijven,
die dicht bij de klanten staan en waarmee
je makkelijk in contact kan komen. Deze
vestiging gaat daarbij enorm helpen. We
zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00
uur en je kan gewoon binnenlopen met je
vragen. De koffie is klaar!”

Grensstreekmenu bij Chill
Op woensdag, donderdag en vrijdag kunt u bij restaurant
Chill tot het eind van dit jaar genieten van een heerlijk
driegangen Grensstreekmenu. 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 Gronausestraat 1166a.
Dat kan via de website of bellen: 053-2316611.
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uren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de
Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer: SHT,
Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088555 11 88.

Medisch
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-

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’
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.
Adressen:

Naviva Kraamzorg
www.indienstvanhetleven.nl

Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg.
Telefoonnummer: 08877 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per
dag bereikbaar.

Herman
Achterhuis

Maartje Kraamzorg

Uitvaarthuis Glanerbrug
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Samenwerkende Apotheken Enschede

Bel (053) 431 23 89

Lutterstraat 4, 7581 BV Losser.
www.maartje.nl / 0880005215.
Altijd bereikbaar!

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, 7534 LK Enschede
Telefoon: 0534613646
rvanburenlogopedie@hccnet.nl

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN
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 maandag als woensdag aan tijdens de inloop-tijden). Het Wijkteam is
ook per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@twentsealliantie.nl
Buurtbemiddeling (voorlopig op de eerste maandag van de
maand, na de zomervakantie op de eerste woensdag van de
maand)
Medewerker van de Twentse Alliantie (sluit aan zowel maandag 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

Openingstijden:

Apotheek De Eekmaat

Colofon

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00
uur tot 17.30 uur.

De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 18 november
2021. U kunt de copy tot en met de vrijdag voor deze datum
inleveren tot 17.00 uur.

Apotheek Esmarke

Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen:
J. Smit
Nieuw Frieslandstraat 37
7532 ZB Glanerbrug
Email: jenne.smit@gmail.com
Acquisitie en informatie over adverteren:
W. Meester, Kerkstraat 107, 7532 AS Glanerbrug.
Telefoon: 053-4613366 - Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl.
Klachten over de bezorging alleen per mail naar All-Inn:
info@verspreidingen.nl onder vermelding van postcode en huisnummer.

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-, nachten weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 0534314664.

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 7 november 10.00 uur ds. Kroeskop
Zondag 14 november 10.00 uur ds. De Bruin

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Vrijdag 5 november 10.00 uur parochiaal vicaris Willy Rekveld
Zondag 14 november 10.00 uur pastor Jan Kortstee mmv
herenkoor

Liberein, locatie Ariënshuis

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: 0541516515. Daarna bij de dienstdoende apotheken in
Enschede of Hengelo.

Pater Ten Woldestraat 3

Fysiotherapie

Zaterdag 13 november 18.00 uur Eucharistieviering
pater B. Engelbertink

Fysiotherapie De Eekmaat

De Grensstreek verschijnt in een oplage van 22.500 exemplaren.
Druk: Rodi Media. Verspreiding: door All-Inn in Glanerbrug,
Enschede-Oost, Lonneker, Losser, Overdinkel en Glane.
Dagen verspreiding op woensdag of donderdag.

Schoolstraat 20. Telefoon: 0534618738.

Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de in deze krant
gemaakte druk- en zetfouten en het niet bezorgen van de krant.

Fysiotherapie Glanerbrug

Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. Telefoon: 0537000000.

Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6.
Telefoon: 0534618891.

Katholieke vieringen:
Zaterdag 6 november 18.00 uur Eucharistieviering
pastor J. Kortstee

Inloopochtend in protestantse
kerk: de koffie staat klaar!
GLANERBRUG – De Protestantse Gemeente Glanerbrug gaat
weer starten met de inloopochtend. Vanaf 3 november is er elke
woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur een inloopochtend
voor hen die behoefte hebben aan gezelligheid. Onder het genot
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van een kopje koffie of thee kunt u andere anderen ontmoeten.
Mensen die graag een praatje maken, iedereen is van harte welkom.
Gastvrouwen en -heren heten u welkom en de koffie en thee is
gratis. Voorheen werd deze ochtend gehouden in De Rank, maar
we gaan nu starten in het kerkgebouw van de Protestantse
Gemeente Glanerbrug, Gronausestraat 1200.
Voor meer informatie: Ineke van Vonno, tel. 053-4613576.
Graag tot ziens.

Griezelen aan de Gronausestraat

Heksen die lekkers uitdelen, Di Stephano die ballonnen in elkaar
knutselt, popcorn en suikerspinnen smullen. En nog veel meer
lekkers en activiteiten langs de Gronausestraat. Het lijkt erop dat
Halloween in Glanerbrug een steeds groter griezelspektakel
wordt. Honderden kids kwamen vorige week vrijdag met vader,
moeder, oma of opa naar de ‘stroat’ om samen te griezelen. Op
de Facebookpagina van de Grensstreek kunt u een foto impressie van Michel de Groot zien.

Cursus DIGISTERKER: Leer omgaan
met de digitale overheid

x-je, boompje, beestje
Crisis is het nieuwe modewoord. De media springen van het
klimaat via Afghanistan naar de brandstofcrisis en weer terug.
De woningcrisis waarin we momenteel zijn beland doet Nederland op zijn grondvesten trillen, en niet alleen in Groningen.
In Amsterdam staat een eenvoudig rijtjeshuis zonder parkeerplaats te koop voor bijna twee miljoen euro. Waar iedereen met
een eigen huis zich rijk rekent bij de stijgende prijzen om deze
nu of in de toekomst te verzilveren zijn de starters en huurders
zwaar de pineut. Dankzij de lage rentestand hebben slimme
investeerders (lees woekeraars) zoals prins Formule 1 zich op
de vastgoedmarkt gestort en hun renteloze spaarcentjes ingeruild voor stenen.
Langs de stroat in Glanerbrug is het al niet anders, voor de
goedkoopste woning moet je al diep in de buidel tasten en
onder de anderhalve ton is er helemaal niets meer te krijgen,
zelfs geen duivenhok. Een rondje Funda laat zien dat er voor
belangstellenden zowel een koopje van € 159.000 tot een
stulpje van € 725.000 aan dezelfde Keppelerdijk beschikbaar is.
Gelukkig komt er een compleet nieuwe wijk Eschmarkerveld
tussen de ECO zone en Dolphia die ‘zorgvuldig ingepast wordt
in het landschap’ met 600 woningen, waarmee de druk verlicht
zou moeten worden.

Van de gele kleurkanarie tot de bijzondere Europese cultuurvogel als de appelvink en kruisbek. Maar ook de schitterend
gekleurde tropische vogels als
de gouldamadine.
Bijna 250 verschillende vogels
zijn te bewonderen in het
clubgebouw van ‘De Goudvink’ op sportpark Het Bultserve aan de Kerkstraat 92 in
Glanerbrug.

Zelfs in Overdinkel dat vanwege zijn ongunstige ligging ten
opzichte van de snelwegen bekend stond om de lage huizenprijzen en het grote aanbod van huurhuizen is het aantal drastisch afgenomen.
Het gezegde huisje, boompje beestje gaat alleen nog op voor
de gelukkigen die zich een peperdure hypotheek kunnen veroorloven en dat zijn meestal tweeverdieners die zich hopelijk
in een stabiele relatie bevinden. Voor de overige woningzoekers is het dan ook kruisje, boompje en beestje. Waarbij de
boompjes zorgen voor een klimaatneutraal geheel en de coronabeestjes weer teruggestuurd kunnen worden naar het asiel
als ook die crisis weer voorbij is.
Johnny Stübener

andere werkzoekenden en maak een persoonlijk actieplan om
jouw doelen te bereiken.
Alle activiteiten zijn gratis online bij te wonen. Aanmelden is
verplicht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website van de Bibliotheek Enschede www.bibliotheekenschede.nl.

MENU

Openingstijden: zaterdag van
10.00 tot 20.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Entree is gratis.

Voorgerecht

Netwerken helpt bij vinden van
een nieuwe baan

Het zijn voorbeelden van overheidszaken die u tegenwoordig
online moet regelen. In samenwerking met SeniorWeb en de
gemeente wordt de cursus Digisterker aangeboden. U gaat in
een rustig tempo en onder deskundige begeleiding aan de slag.
Om deel te nemen heeft u een e-mailadres nodig. Heeft u al een
DigiD? Neem dan uw DigiD inlognaam en wachtwoord mee.
Wilt u in Glanerbrug meedoen aan Digisterker?
Meld u dan rechtstreeks aan bij de gemeente Enschede via telefoonnummer 14053. De lessen worden gegeven op woensdagmiddagen 10, 17 en 24 november van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Locatie is de Bibliotheek Glanerbrug, Gronausestraat 1166.

Europese en tropische vogels op
tentoonstelling van De Goudvink

Sollicitatiespreekuur
Heb je vragen over netwerken en personal branding? Meld je dan
aan voor het sollicitatiespreekuur. Er kunnen ook vragen gesteld
worden over het schrijven van een sollicitatiebrief en CV en het
voorbereiden van een sollicitatiegesprek. Het spreekuur vindt
plaats op woensdagochtend 3 november vanaf 10.00 uur.
Netwerken
De Walk & Talk bijeenkomst van vrijdag 12 november staat helemaal in het teken van netwerken. Maak kennis met andere werkzoekenden en deel ervaringen en inspirerende verhalen met
elkaar. Ook is er een gastspreker die kort iets vertelt over hoe je
jouw netwerk kunt inzetten bij de zoektocht naar een nieuwe
baan.
Goud
Op vrijdag 19 november kom je tijdens de training ‘Jouw netwerk is goud waard’ te weten hoe je jouw netwerk mobiliseert
om je te helpen bij het bemachtigen van die droombaan. De
online training begint om 10.00 uur.

GLANERBRUG - Na een jaartje pauze door corona houdt de
Glanerbrugse vogelvereniging ‘De Goud
vink’ op zaterdag Kom in actie
13 en zondag 14 november weer haar jaarlijkse tentoon- Als je weet wat je wilt, dan kun je het ook bereiken. Dat is het
stelling.
motto van de JobOn training van vrijdag 26 november. Ontmoet

UITKNIPPEN of INSCANNEN

GLANERBRUG - Steeds meer burgerzaken worden digitaal
aangeboden. Maar niet iedereen weet hoe je daar gebruik van
maakt. Denk aan aanmelden bij het UWV, medisch dossier
ziekenhuis, overlast melden of paspoort aanvragen. Tijdens
de cursus Digisterker helpen we u op weg. Een verhuizing
doorgeven, indienen van de belastingaangifte en het
gebruiken van een DigiD.

ENSCHEDE - Werk zoeken hoef je niet alleen te doen. Je kunt
jouw netwerk inzetten om een voorsprong te krijgen ten
opzichte van al die andere sollicitanten. Hoe je dat kunt doen
is de centrale vraag in de gratis online bijeenkomsten die in
november door de Bibliotheek Enschde worden geor
ga
niseerd.

Broccoli soep
of

Broodplankje

Hoofdgerecht
Zeebaars in kruidenboter gebakken
(met gele rijst en wok groenten)
of

Varkenshaas medaillons met
champignons saus

(met aardappelrozetje en warme groenten)

Nagerecht
Tiramisu
of

Koﬃe

€ 19,95

Deze aanbieding is geldig in week 44 en 45 op
woensdag, donderdag en vrijdag

Restaurant “Chill” Glanerbrug
Gronausestraat 1166a
7534 AS Glanerbrug
(053) 231 66 11
Graag reserveren
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

Zwitsal

Milka

Diverse soorten 100gr
Per stuk € 0,59

Colgate

Mama buik balsem 150ml

150ml

100gr

-52%

€ 1,00
Conditioner moisture boost,
energy & repair, zijdeglans,
200ml
pluiscontrol & veerkracht,
winter repair of lang & glad 200ml

€ 1,00

€ 1,00

elders € 3,91

elders € 5,59

elders € 2,10

Dove

Page

Body cream silky 300ml

Toiletrollen kussenzacht 12 rollen

300ml

12 rollen

-75%

-72%

-79%

€ 1,99

€ 2,49

€ 3,49

elders € 7,99

Swiss

30 tab

60 tab

€ 1,00
Mondkapjes

Blauw 3-laags 50st per pakje

Van Gils

Prostacare forte 60 tabletten

Bij aankoop van
mondkapjes: handgel

Gratis*

elders € 16,95

elders € 8,99

Roter

Multivitaminen men of women 65+
30 tabletten

For her women edt 40ml

40ml

-65%

€ 1,00

€ 3,99

elders € 11,50

Knorr

Mexx

Look up now man edt 50ml

50ml

€ 1,99

Tuinkruiden roomsaus 37gr
Per stuk € 0,29

37gr

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

€ 2,99
€ 1,00

Sportlife

€ 1,00

elders € 26,15

M&M's

Hotmint 4-pack

4 voor

€ 4,99

10 voor

* zolang de voorraad strekt

-78%

-81%

Wasbare mondkapjes
Per stuk € 0,39

elders € 4,48

Milka

Crispy 187gr

Pralinés just for you 110gr

4-pack

187gr

110gr

-76%

-67%

-56%

€ 0,69

€ 1,00

€ 1,00

elders € 2,89

@medikamentediegrenze

3st

-74%

-82%

2 voor

Guhl

Tandenborstels
extra clean 3st

Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Drachten

Emmen (3x)
Enschede (6x)
Enter
Geleen
Glanerbrug

elders € 2,29

elders € 2,99

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
1 november t/m 15 november 2021.
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Terug in de (komkommer)tijd...
In de rubriek Kiek eens (d)an ziet u regelmatig een foto uit de
oude doos. Maar behalve foto’s heeft de Grensstreek ook
gedichten en verhalen in het archief. En daar komen de
gedichten van Hennik Kötter tegen. Zeker de moeite waard
weer eens voor de nieuwe lezers van de Grensstreek te
presenteren!

Oecumenische kerstviering
55 plus

Wie was Hennik Kötter?

GLANERBRUG - De gezamenlijke kerken van Glanerbrug
kunnen gezien de regelgeving rondom corona nu weer een
kerstviering voor 55plussers organiseren. Zoals gebruikelijk
vindt die plaats in de kerk van de Protestantse Gemeente aan
de Gronausestraat 1200 in Glanerbrug. Datum: zaterdag 18
december. Aanvang: 14.00 uur, einde 16.30 uur.

Als zelfstandig broodventer bracht Hennik 53 jaar lang brood
langs de deur. Het omgaan met mensen was voor hem steeds
een bron van inspiratie voor zijn gedichten in het wat hij noemt
aangepast Glanerbrugs dialect. ‘Je hoort wat en je ziet wat en je
leert er ook nog wat bij,’ merkte de geboren en getogen Glanerbrugger op zijn 85 ste verjaardag in 2004 filosofisch op. Velen
kenden hem bovendien als schrijver van onder andere revues en
levenslopen. Ook als buut-reedner was hij actief in het wereldje
van de carnaval. Vanaf zijn 20ste schrijft Hennik de in 1919 geboren Kötter al verhaaltjes en gedichten. Hennik is Hennik Kötter is
in 2005 na een kort ziekbed op 86-jarige leeftijd overleden.

Wij nodigen U van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Dit jaar
mogen zoals de regels helaas aangeven maximaal 80 personen
worden toegelaten. Daarom verzoeken wij u zich vooraf aan te
melden. Dat kan tussen 18.00 en 19.00 op telefoonnummer
06-36150025 of 053-4611031. Het aanmelden kan tot en met
woensdag 14 december. Het jeugdorkest van Wilhelmina en het
koor Mannenklank zullen weer muzikaal medewerking verlenen.

Hennik Kötter: ‘Je hoort wat en je ziet wat en je leert er iedere
dag nog iets bij’

Wilt u naar de viering toe, maar heeft u vervoer nodig?
Neem dan contact op met een van de volgende personen:
Mevr. Krikke (053-4613295), dhr. Hesselink (0640193758).
Ook kunt u een mailtje sturen naar: vincentiusverenigingglanerbrug@outlook.com. Geeft u daarin even aan op welk adres wie
moet worden opgehaald.

Jantje: ‘Opa, is dat vroger woar west allemoal,
Dat onmeunige smokkeln bi’j oons ann poal?’
Opa: ‘Joa, mien jong, ’t was doar in ’t Ven gewoon te gek.
Mer ok inn Beekhoek, bi’j Viefhues langs de bek.’
Jantje: ‘Opa, heuln de kommiezen eer dan nich an,
Haaln dee ’t eer nich achter ’t hèmd of woar vandan?’
Opa: ‘Mangs, joa! Foezel, botter, öllie, wet ik völ.
Mer good, wel d’r nich an metdeu was nen döl.’
Jantje: ‘Inn eersten wereldoorlog, wodt wa ees zegd,
Mos wa vaak de halve Brug joa veur ’t gerecht.’
Opa: ‘Precies, inn tweede hoes zat iej dan ok zoo,
Wees nich, ’t Huis van Bewaring in Almelo.’
Jantje: ’k Heb wa heurd, jong en oald kon d’r hier wat van.
Mer zo vlak an de Pruus ko’j ok mooi vedan.’
Opa: ‘D’r wör zölfs ’s oamds veur ’t noar ber goan wa ees
bid: Noe veur oonze Harm dee in Veenhuuzen zit.’
Jantje: ‘Was dat too al ne strafkolonie in dee tied?’
Haha, dan was oma opa wa ees kwiet!’
Opa: ‘Doe kleine öaske toch! Ik was ok ’n means;
Mos ik hier dan zitten sloapen an de grens? ‘
Jantje: ‘As opa dan weer kwam, hebt ze mi’j vertèld,
Wör hee deur oma inhaald as nen grootn hèld.’
Opa: ‘Hèld? Hèld? Wedstrieden ha’w nich op ’t smokkelpad,
Aans…. ha’k noe ne kast vol mooie bekers had!’
Hennik

Wij stellen het op prijs u op 18 december te mogen begroeten.

Nieuwbouw Eschmarkerveld: Groen, gezond en gemengd
ENSCHEDE – Groen, gezond en gemengd. Dat zijn volgens ontwikkelingsmanager Maaike
Schaepers en wethouder Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede de uitgangspunten
in de opzet van de nieuwe wijk het Eschmarkerveld tussen Enschede en Glanerbrug. Voorals
nog beschrijft het koersdocument een mix van 600 woningen gepland waarbij rekening
wordt gehouden met de bestaande structuren als groen en water. Het Eschmarkerveld wordt
een wijk met alle types woningen.

Het koersdocument werd over het algemeen positief ontvangen door de leden van de stadsdeelcommissie Oost. Een goede basis voor een goed debat, noemde gemeenteraadslid René Tenkink
(PvdA) het. Wel sprak hij de voorkeur uit om meer huizen voor starters (150 tot 180 duizend
euro) in het definitieve plan op te nemen. Hij kreeg daarvoor bijval van de gemeenteraadsleden
Ayfer Koç (CDA), Robin Wessels (GroenLinks), Morgan Brejaart (DPE) en Erwin Versteeg (Groep
Versteeg). Iets minder groen voor meer goedkopere woningen merkten Erwin Versteeg en Robin
Wessels op.
“In eerste instantie staan in het
koersdocument zo’n 600 woningen gepland,” reageerde wethouder Jeroen Diepemaat. “Maar wellicht is het mogelijk honderd
huizen meer in te plannen.” Verder is de gemeente van plan grond
op het Eschmarkerveld uit te ruilen met grond van woningcorporatie Ons Huis op Dolphia. Bij
Dolphia kunnen dan woningen in
het hogere segment worden
gebouwd zodat in die wijk ook een
mix met de bestaande sociale
woningbouw ontstaat. De grondexploitatie in het masterplan zal in
het voorjaar van 2022 in de stadsdeelcommissie Oost worden
besproken.

In het Eschmarkerveld
staan 600 woningen gepland.
(foto Jenne Smit)
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Wandtegels
afm. 20 x 25 cm 1e keus vanaf
Wandtegels
afm. 25 x 33 cm grijs gevl.glans
Vloertegels antraciet 60 x 60 cm door en door
Vloertegels Rock
30 x 60 door en door

€ 9,95/m²
€ 14,95/m²
€ 34,95/m²
€ 19,95/m²

Div. soorten bestrating 20x30 6 cm dik vanaf

€ 12,50/m²

Div. soorten behang vanaf

€

(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
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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

KENNIS VAN
EN HART VOOR
GLANERBRUG
Jouw huis verkopen?
Bjorn helpt je graag om het
maximale uit de verkoop te halen!

053 4304 304
extramakelaars.nl

Waterstopspray

Maakt al uw schoenen en kleding water en vuil afstotend.
Voor Leder, Textiel, Suede, Nubuck en alle tex materialen.
Gronausestraat 1263 7534AJ Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com

ANBO-nieuws
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GLANERBRUG

Fit & Smove: beweging, voeding en fysiotherapie in één
GLANERBRUG - In beweging blijven en gezond eten is voor iedereen belangrijk, maar wordt nóg belangrijker als u ouder
wordt. Zo blijft u fit en vitaal en kunt u zo optimaal mogelijk van het leven blijven genieten. Voor de mensen die het lastig
vinden om hier zelf mee aan de slag te gaan, is er het Fit & Smove programma, waarin beweging, voeding en fysiotherapie
centraal staan. Fit & Smove werkt nauw samen met de praktijkverpleegkundigen voor diabetes. COPD/astma en hart- en
vaatziekten, fysiotherapeuten en beweging en voedingsconsulenten.
Voor wie is Fit & Smove?
Fit & Smove is geschikt voor iedereen die graag wil bewegen en
een gezonde levensstijl wil opbouwen onder deskundige begeleiding. De focus ligt daarbij op volwassenen van 55 jaar en
ouder. Het doel is om mensen meer in beweging te krijgen (en te
houden) in een actieve setting, waarbinnen ook sociale contacten centraal staan.
Ervaring van een deelnemer
Bij Fit & Smove vind ik wat ik al heel lang gezocht heb en bij
andere sportscholen niet kon vinden kon: een heel leuke en
gezellige sfeer waarbij het heel fijn is om met elkaar iets te doen.
Iedereen doet wat hij of zij kan en dat wordt gerespecteerd. Ik
voel me echt deel van een groep. Ik had vreselijk veel rugklachten, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol. Na twee jaar
met veel plezier bij Fit & Smove actief te zijn, ben ik zover dat ik
nooit (!) meer rugpijn heb en meer dan de helft van mijn medicatie al is afgebouwd. Ik vind het behalve goed om actief te blijven ook erg prettig in de groep.
Tijden en locaties
Binnen het programma Fit & Smove worden op structurele basis

verschillende activiteiten ondernomen. Op vele verschillende
plekken en op verschillende tijden zijn er activiteiten waaraan u
kunt deelnemen. Keuze genoeg dus. Denk hierbij aan onder
andere:

Fitness- en conditie training
Woensdagmiddag
Locatie: Esmarkelaan 170
Tijden: 13:00 – 14:00 uur

Tai Chi
Maandagmiddag
Locatie: Gronausestraat 1187, 7534 AG Enschede (Anytime)
Tijden: 12:45 – 13:45 uur
Donderdagmiddag
Locatie: Gronausestraat 1187, 7534 AG Enschede
Tijden: 13:00 – 14:00 uur
Werkwijze Fit & Smove
Tijdens een vrijblijvende proefperiode van twee weken kunt u
deelnemen aan het programma van Fit & Smove. Binnen deze
periode vindt bij de fysiotherapie een intake plaats en wordt uw
gezondheid in kaart gebracht, zodat u daarna in kunt stromen in
het Fit & Smove programma.

Ritmische conditie en spieropbouw (RCSO)
Donderdagochtend
Locatie: Gronausestraat 752,
7534 AM Enschede (binnentuin Bruggerbosch)
Tijden: 10:00 – 11:00 uur

Kosten
U heeft de keuze om 1x per week of vaker mee te doen.
Voor 1x per week sporten betaalt u €16,95 per maand en onbeperkt sporten kost € 22,95 per maand.

Smovey Walking
Maandagmiddag
Locatie: Mattenbieslaan 30
Tijden: 14:00 – 15:00 uur
Vrijdagochtend
Locatie: mattenbieslaan 30
Tijden: 09:00 – 10:00 uur

Voor meer informatie bel of mail gerust naar:
Joke Veldhuis (0622542669), jhveldhuis@kpnmail.nl
Mumin van den Belt (0640729815), m.vd.belt@hotmail.com

Graag eerst contact opnemen met de sportinstructeurs voor u naar een groep komt.

Judovereniging Budokai zoekt nieuwe leden!
Interesse om judoka te worden?
Judo is een sport voor iedereen, jong en oud. Judo is een van origine Japanse sport waarbij je vele technieken leert. Met behulp
van deze technieken probeer je je tegenstander uit balans te
brengen en behoud je je eigen balans. Ook leer je omgaan met
normen en waarden, respect, zelfbeheersing en samenwerken
en draagt het bij aan zelfvertrouwen.

aan toernooien waarbij je in een aantal wedstrijden judoka’s
treft van onze eigen vereniging of andere verenigingen.
Ben je nieuwsgiering geworden en wil je zelf eens meedoen
aan een training?
Stuur een bericht naar jvg.budokai@gmail.com en wij nemen
contact met je op voor een afspraak voor twee proeflessen zodat
je zelf kunt ontdekken dat judo een hele gave sport is om te doen.

Het ‘speelveld’ van judo is de mat, officieel de tatami. Deze mat
geeft mee, dus zelfs als je er hard op wordt geworpen, loop je
normaal gesproken geen blessure of letsel op. De val breken, van
jezelf en van je tegenstander, is een ontzettend belangrijke techniek binnen de sport.
Op de vrijdagavond trainen we wekelijks met vier groepen om
allerlei technieken te leren en te verbeteren, zoals bijvoorbeeld
schouderworpen of houdgrepen. De eerste groep start om 17.30
uur met de les van een uur.
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Judo is ook een wedstrijdsport, vooral bekend van de Olym
pische spelen Wie kent Anton Geesink niet? Budokai doet mee

GVV EILERMARK

Vrijdag 12 november

21:30 Sportlust Gl. 35+2 - LSV 35+1

SC OVERDINKEL

Zaterdag 6 november

Thuis
19:30 Eilermark VR25+1 - MVV ‘29 VR25+2

Zaterdag 6 november

Zaterdag 6 November

Thuis
09:45 Sportlust Gl. JO11-1 - LSV JO11-2
12:45 Sportlust Gl. 3 - Avanti W. 3
Uit
08:30 Sparta E. JO12-2 - Sportlust Gl. JO12-1
12:30 Sc. Overdinkel JO15-2 - Sportlust JO15-1
13:00 Barbaros 2 - Sportlust Gl. 4
15:30 Rigtersbleek 1 - Sportlust Gl. 1
16:00 Bentelo JO17-1 - Sportlust Gl. JO17-1

thuis
09:00 Overdinkel JO9-1JM - Overdinkel JO9-2JM
09:00 Sc. Overdinkel JO8-1JM - EMOS JO8-2
10:00 Overdinkel JO11-1JM - Losser JO11-4
10:00 Overdinkel MO11-1 - Sparta E. MO11-1
10:00 Sc. Overdinkel JO10-1 - ATC ‘65 JO10-3
10:00 Sc. Overdinkel JO12-1 - EMOS JO12-1
12:30 Overdinkel JO15-2 - Sportlust Gl. JO15-1
14:30 Overdinkel JO17-1 - Victoria ‘28 JO17-2
14:30 Sc. Overdinkel 3 - NEO 5
17:00 Sc. Overdinkel 2 - Drienerlo 3
Uit
10:00 Sparta E. JO15-3 - Overdinkel JO15-1
11:00 Rietm./Loch. JO13-1JM - Overdinkel JO13-1JM
12:00 Berghuizen MO17-2 - Overdinkel MO17-1
14:30 LSV JO19-1 - Sc. Overdinkel JO19-1

Thuis
09:00 Eilermark JO8-2 - Lutte De JO8-2
09:00 Eilermark JO17-2 - BSC Unisson JO17-2
10:00 Eilermark JO10-1 - BSC Unisson JO10-1
11:00 Eilermark JO13-1 - Rigtersbleek JO13-2
12:15 Eilermark 2 - Avanti W. 4
14:30 Eilermark 1 - Berghuizen 1
14:30 Eilermark 5 - Sparta E. 7
Uit
09:00 AJC ‘96 JO8-1 - Eilermark JO8-1
09:30 Aramea JO13-1JM - Eilermark JO13-2
09:45 Losser JO12-3 - Eilermark JO12-1
12:15 ATC’65 JO17-2 - Eilermark JO17-1
17:00 Lutte De 2 - Eilermark 3

Zondag 7 november
Thuis
10:00 Eilermark 4 - UDI 3
14:00 Eilermark 1 - SDC ‘12 1
Uit
11:15 FC Eibergen VR3 - Eilermark VR2
12:00 Woezik VR2 - Eilermark VR1

Zaterdag 13 november
Thuis
09:00 Eilermark JO8-1 - Victoria ‘28 JO8-1
10:00 Eilermark JO10-2 - Berghuizen MO10-6
Uit
08:30 Sparta E. JO8-1 - Eilermark JO8-2
09:30 Victoria ‘28 JO13-2 - Eilermark JO13-2
09:40 Vogido JO10-2 - Eilermark JO10-1
10:00 Berghuizen MO12-1 - Eilermark JO12-1
15:00 Vogido 3 - Eilermark 3

Zondag 14 november
Thuis
11:45 Eilermark VR1 - Victoria Boys VR2

SV SPORTLUST
Vrijdag 5 november
Sportpark Eilermark
20:00 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+2
20:30 Sportlust Gl. 35+2 - Avanti W. 35+1
21:00 Sparta E. 35+3 - Sportlust Gl. 35+2

Vrijdag 12 november
Sportpark De Tiemeister
19:30 De Tubanters 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
20:00 Sportlust Gl. 45+1 - Centrum ‘t 45+1
20:30 Avanti W. 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
21:00 Sportlust 45+1 - EFC PW 1885 45+1

Zaterdag 13 november
Thuis
12:00 Sportlust Gl. JO12-1 - Losser JO12-3
12:45 Sportlust Gl. 3 - Juliana ‘32 2
Uit
08:45 BSC Unisson JO11-2 - Sportlust JO11-1

Zondag 7 November
Thuis
09:30 Sc. Overdinkel 3 – LSV 4
10:00 Sc. Overdinkel 2 - Victoria ‘28 4
14:00 Sc. Overdinkel 1 - SV De Lutte 1

UIt
11:00 De Tubanters 2 - Sc. Overdinkel 4

Zaterdag 13 November
Thuis
09:00 Sc. Overdinkel JO9-2JM - BWO MO9-1
12:00 Overdinkel JO15-1 - Avanti W. JO15-2
14:30 Sc. Overdinkel JO17-1 - Vogido JO17-2
Uit
08:30 Vogido JO11-4 - Overdinkel JO11-1JM
08:30 Sparta E. JO8-2 - Overdinkel JO8-1JM
08:30 BWO MO11-1 - Sc. Overdinkel MO11-1
08:45 Avanti W. JO9-5 - Overdinkel JO9-1JM
09:00 Achilles ‘12 JO10-2 - Overdinkel JO10-1
10:00 Unisson JO13-2 - Overdinkel JO13-1JM
10:50 Vogido JO12-2 - Sc. Overdinkel JO12-1
12:45 Quick ‘20 MO17-1 - Overdinkel MO17-1

Zondag 14 November
Uit
10:00 FC Aramea 3 - Sp. Overdinke 4
14:00 Oldenzaal 1 - Sc. Overdinkel 1

Kijk altijd voor de laatste
wedstrijdwijzigingen op voetbal.nl van
de KNVB!
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BINNENKORT IN
GLANERBRUG
WONINGVERKOOP
EN
HYPOTHEEKADVIES
ONDER ÉÉN DAK

Gronausestraat 1104

