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Bij Winters & Walter vindt u
alles voor uw badkamer

Bakkerij Oonk kampioen
banketbakker op nationale
vakwedstrijd

Bert Hemme clubkampioen
van De Goudvink

Bij Gerridzen Bouwmaterialen vindt u de steen
die in uw straatje past
GLANERBRUG – Herman Gerridzen (60) behoort tot de
derde generatie die leiding geeft aan Gerridzen Bouw
matrialen aan de Euregioweg. Na zijn afgebroken opleiding
aan de meao in Enschede had hij de nodige twijfels of zo’n
bedrijf wel iets voor hem was. Na militaire dienst werkte hij
bijvoorbeeld eerst een half jaar op de vrachtwagen bij
drukkerij Van de Steeg. Maar na een stage in het begin van
de jaren 80 bij Van Neerbos, een groot bedrijf in
bouwmaterialen in Nijmegen, viel het kwartje. “Bij Van
Neerbos heb ik het hele scala van een bedrijf dat handelt in
bouwmaterialen leren kennen, van expeditie tot verkoop.
Daar kreeg ik de smaak te pakken en in 1984 ben ik ingestapt
in het bouwbedrijf van mijn vader Arend”.
De wortels van de familie
Gerridzen gaan terug naar
Lonneker. Opa Herman Gerridzen bestierde bijna honderd jaar geleden een kleine
boerderij op het Spölmink.
Daarnaast begon hij een
bedrijfje in bouwmaterialen.
Vader Arend bouwde het
bedrijf verder uit: de Lonneker Cementwaren Industrie.
Het bedrijf produceerde
bimsstenen om binnenmuren te metselen. Nu wordt
daar kalkzandsteen voor
gebruikt. “Door een ontsteking aan het ruggenmerg
raakte mijn vader in 1962 echter gehandicapt. Hij moest
noodgedwongen
stoppen
met de fabriek. Hij zette

alleen de handel in stoeptegels en putten nog voort”.
“Mijn vader en ik hebben
Gerridzen Bouwmaterialen in
eerste instantie verder uitgebouwd aan de Spölminkweg
in Lonneker. Maar ons bedrijf
kwam in de knel omdat er op
het Spölmink een nieuwe wijk
werd gebouwd. In 1999 zijn
we na een deal met de
gemeente Enschede verhuisd
naar de Euregioweg. Natuurlijk is het jammer dat je je vertrouwde stek moet verlaten,
maar we zitten hier tot grote
tevredenheid. We zijn nu niet
alleen veel beter bereikbaar,
maar kunnen met onze
vrachtwagens gemakkelijk

Herman Gerridzen is na opa Herman en vader Arend de derde generatie die het bedrijf leidt
alle kanten op om de materialen in de regio af te leveren”.
Gerridzen levert een breed
scala aan bouwmaterialen
aan particulieren en bedrijven. Tevens zijn ze de specialist in vloer- en wandtegels.

Materialen die nodig zijn in
en om het huis dus. “Maar
sierbestrating is wel de hoofdmoot van onze handel. Bij ons
vindt u de steen die in uw
straatje past”, besluit Herman
met een glimlach.

Sinterklaas blikt tevreden terug op aangepaste intocht

(foto Paul Westerbaan)

Gerridzen Bouwmaterialen
Euregioweg 257
Telefoon: 053-4356054
Email: info@gerridzen.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.30 uur
zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur

Grensstreekmenu bij Chill
Van woensdag tot en met zondag 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.

(foto’s Jenne Smit)

GLANERBRUG – “Ik ben in eerste instantie heel erg blij dat de
intocht in Glanerbrug toch door mocht gaan”, laat Sinterklaas
vanuit zijn residentie aan de rand van Glanerbrug weten.
“Tijdens en na het rondje Glanerbrug heb ik vele positieve
reacties gehad. Natuurlijk was
het jammer dat ik de kinderen

niet persoonlijk kon begroeten. Maar je zag nu wel dat de
ouders en kinderen zich meer
verspreid over de route had-

den opgesteld. De komende
weken zal ik vanuit mijn verblijfplaats nog wel het een en
ander regelen voor de kinderen in Glanerbrug.
Alleen zal het bezoeken van
bedrijven er door corona niet
inzitten”.
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MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

GLANERBRUG

Adres en telefoonnummer: SHT, Beltstraat 70 Enschede.
Telefoon: 088555 11 88.

Podotherapie

Huisartsen

Gezondheidscentrum Glanermaten

Huisartsenpraktijk Jacob Roggeveenstraat 51

Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6.
Telefoon: 0532030055

Jacob Roggeveenstraat 45
Fysiotherapie Fyon - 0537000000
Podotherapie Wender – 0850513819
Thuiszorg Livio – 09009200
Mediant buitenpoli
Prikpost Medlon – 0884633566
Logopedie - Logopedie-direct - 0654327726

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 kantooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de
Spoedzorg Huisartsen Twente.

VitaalCenter Smulders
Fysiotherapie-Podologie-Steunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 0620626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres: Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

Mondzorg en tandartsen

Logopedie

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

Ria van Buren-Zeelte, logopedist

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
www.indienstvanhetleven.nl

Podotherapie Podofit

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

Maartje Kraamzorg

Lizette JonkersRoelofs

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

Uitvaarthuis Glanerbrug
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Samenwerkende Apotheken Enschede

Bel (053) 431 23 89

Openingstijden:

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

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 2 december 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.
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.

Fysiotherapie
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.

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 21 november 10.00 uur ds. Kroeskop
Zondag 28 november 10.00 uur ds. Urbach (eerste advent)

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Geen vieringen

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen:
Zaterdag 20 november 18.00 uur Eucharistieviering
(pastor J. Kortstee)
Zaterdag 27 november 18.00 uur Woord- en communiedienst
(drs. A.P.M.M. Peijnenborg)
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Bij Winters & Walter vindt u alles voor uw badkamer

Jullie wonen allebei in Enschede. Hoe ben je in Glanerbrug
terecht gekomen?
”Het is ongeveer een jaar geleden dat we besloten naast het
tegelzetten een showroom in te richten. Met het oog op de toekomst. Dag in dag uit tegels zetten is zwaar werk. Met de showroom kunnen we de mensen met onze knowhow op een andere
manier van dienst zijn. Na een zoektocht naar een pand op
internet kwamen we bij Clemens Krabbe aan de Veldstraat uit.
Hij bood ons een geschikte locatie voor een gunstige prijs.

MENU
Voorgerecht

Wortel met koriander soep
(Met een vleugje sinaasappel)

of
Broodplankje

(Met huisgemaakte knoﬂooksaus en tapenade)

Robert Winters (links) en Gijs Walter ontvangen u graag in hun
(foto Jenne Smit)
showroom aan de Veldstraat 
Zo krijgen we de kans om te kijken of we onze plannen ook
werkelijk kunnen realiseren. We zijn blij dat Clemens daarin
meewerkt en meedenkt”.
De showroom van Winters & Walter Tegels & Sanitair is gevestigd aan de Veldstraat 21 in Glanerbrug. Voor een bezoek kunt
u een afspraak maken. Telefonisch (0645294208) of via email
(info@wintersenwalter.nl).

Mijn opa en mijn vader slepen de schaatsen van mensen die
dat wilden op een ronde elektrische slijpsteen. De ijzers werden uit de schaatsen gehaald en in een houten blok geplaatst.
Als ik me goed herinner, kostte het slijpen een kwartje, omgerekend ongeveer 11 eurocent…

Roodbaarsﬁlet
met gevuld tomaatje en kerryrijst

Nagerecht

Monchou met kersen

Restaurant “Chill” Glanerbrug
Vlak na de oorlog mochten we van de
geallieerden via de Glanerbeek in
Duitsland schaatsen. Dat was sensationeel, want voor velen
van ons was het de eerste keer dat we in het land van onze
vroegere vijand kwamen!
Als er genoeg ijs was om te schaatsen gingen we aan het eind
van de morgen als leerlingen van de Gerardusschool naar de
pastorie, want daar woonde pastoor Puntman die voorzitter
van het schoolbestuur was.
We riepen dan massaal: “Wie wilt iesvrie!” Een keer per winter
kwam de pastoor naar buiten en gaf dezelfde middag ijsvrij. Wij
opgetogen naar huis en ‘s middags schaatsen.
Enkele jaren later werd de ijsbaan aan de Zwarteweg geopend.
Een hele vooruitgang, want dat was een echte 400-meterbaan.
Je kon daar niet alleen ‘s middags, maar ook ‘s avonds schaatsen! Prachtig.
Henk van der Vegt

AED-actie SV Glanerbrug groot succes
GLANERBRUG - Bij de AED-actie van de Glanerbrugse tak
van de supportersvereniging van FC Twente is tot nu toe ruim
zeven duizend euro ingezameld. Daarbij horen een stevige
financiële bijdrage uit Wijkbudgetten en door Jumbo Lochan
Glanerbrug. Uiteraard gaat grote dank uit van de supporters
vereniging naar alle Glanerbruggers die hun steentje hebben
bijgedragen.
“We zijn nu klaar om vervolgstappen te zetten in deze actie. In
ieder geval kunnen er vijf AED’s worden geplaatst”, aldus woordvoerder Timo Peters van de SV Glanerbrug. “En dat houdt in dat
we geschikte adressen zoeken voor de AED’s. Bij een vorige
oproep zijn een aantal locaties aangemeld maar deze waren
helaas niet toereikend genoeg. Daarom doen we nogmaals een
oproep. Voornamelijk in de wijken Eekmaat, Eekmaat West,
Oikos en Glanerveld zijn er nog AED’s nodig. Omdat we willen
dat de AED’s altijd bereikbaar zijn, willen we ze buiten hangen.
En dan moet zo’n plek wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
De AED moet bijvoorbeeld op een vorstvrije plek hangen en niet
in de zon. Bijvoorbeeld onder een carport. Tevens moet er ook
een mogelijkheid zijn om de AED van stroom te voorzien zodat

of

Deze aanbieding is geldig in week 46 en 47 op
woensdag, donderdag, vrijdag,zaterdag en zondag

SCHAATSEN

En dus werd er geschaatst, uiteraard op houten schaatsen.
Je leerde het door achter een houten stoel aan te krabbelen tot
je het aandurfde om zonder stoel te schaatsen. Heb daar in en
direct na de oorlog heel wat uren doorgebracht. Ook speelden
we als jongens daar een soort ijshockey met een sjoelsteen van
hout.

Rumpsteak
met wok groenten en aardappelrozetje

€ 19,95

COLUMN

In mijn herinneringen waren er vroeger veel koude winters.
Ik heb leren schaatsen op het ijs van Bad Scheffer. Dat kon je
bereiken via het zwarte paadje dat tussen kapper Van Ek en de
openbare leeszaal en bibliotheek van de Rijksweg naar de
Schipholtstraat leidde. Vlakbij dus, want wij woonden tegenover de bibliotheek. Halverwege dit pad lag achter een wal een
vijver die in de winter vaak bevroren was.

Hoofdgerecht
UITKNIPPEN of INSCANNEN

GLANERBRUG – Robert Winters (40) en Gijs Walter (34)
hadden in eerste instantie niks met tegelzetten. Robert
dacht zijn werkzame leven als timmerman te slijten, Gijs als
automonteur. Maar beiden kwamen er na een jaar achter
dat dat hun toekomst niet was. Tegelzetten is veel leuker,
ontdekten de twee. Met tegelzetten maak je van niets iets.
Dat is dankbaar werk. Bij Asschert Tegels & Sanitair in
Neede waar ze een aantal jaren samen werkten ontdekten
Robert en Gijs dat ze goed konden samenwerken. Dat bleven
ze dan ook doen nadat ze beiden als zelfstandige tegelzetters
hun eigen gang gingen. De klik heeft nu geresulteerd in een
showroom aan de Veldstraat in Glanerbrug waar de klanten,
particulier of professioneel, terecht kunnen voor een ruime
keuze uit tegels en sanitair. Alles voor de badkamer dus.
Bovendien hebben we een team om ons heen om alles te
kunnen realiseren wat de klant wil.

Gronausestraat 1166a
7534 AS Glanerbrug
(053) 231 66 11
Graag reserveren

Jumbo Lochan Glanerbrug heeft de actie van de SV Glanerbrug
de afgelopen weken gesteund. De donatieknop bij de lege flessen inname leverde € 168,45 op. Dat bedrag heeft de Jumbo aangevuld tot duizend euro, de kostprijs van een AED. Wij vinden dit
een geweldig initiatief van de SV Glanerbrug dat we van harte
hebben gesteund,” meent bedrijfsleider René Huizing van
Jumbo Lochan. Vorige week zaterdag overhandigde hij de
cheque aan Timo Peters (zie foto).

Samen koken bij Avanti Wilskracht
GLANERBRUG - RegioBank wil de leefbaarheid in de buurt
verbeteren. Via het nieuwe programma ‘Samen voor de
buurt’ brengen ze daarom door heel Nederland zelfstandig
adviseurs en maatschappelijke lokale initiatieven samen. Zo
kunnen we samen werken aan het verbeteren van de buurt.

Op de foto vlnr Radjen Locham, René Huizing, Timo Peters en
(foto Jenne Smit)
Joffrey Vogelzang

Op Samen voor de buurt (samenvoordebuurt.nl) worden lokale
initiatieven gerealiseerd. Dat doen initiatiefnemers door voor
hun initiatief geld in te zamelen (crowdfunding) en vrijwilligers
te zoeken. De zelfstandig adviseurs van RegioBank helpen daarbij. Wij, Avanti Wilskracht, houden ons niet alleen bezig met het
aanbieden van sporten, maar ook bieden wij een veilige en
sociale plek voor de buurt. Hierbij moet u denken aan dagbesteding voor kinderen of een werkplek voor mensen die wat verder
van de arbeidsmarkt af staan. Daarnaast willen wij mensen een
kans geven om gezellig samen te koken en een warme maaltijd
te eten. Samen eten en het sociale aspect staat hierbij centraal.
De deelname is uiteraard gratis. De doelgroep die wij willen
bereiken is de doelgroep die wat vaker alleen rond de tafel zit, en
die denkt ‘dit is niet voor mij’. Op de planning staan vier kook
avonden/middagen die elke zes weken worden georganiseerd in
de kantine van Avanti Wilskracht. Begin december zal de eerste
workshop georganiseerd worden.

de kast is verwarmd. Voor vragen of meer informatie of wanneer
u zich wilt aanmelden kunt u mailen naar vragen@sv-glanerbrug.nl .

Wordt u hier enthousiast van en wilt u meedoen?
Ga dan snel naar de volgende website en help ons!
www.samenvoordebuurt.nl en zoek op: Koken bij Avanti
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Wilt u
adverteren
in deze
krant?

VOOR DE FEESTDAGEN
Leren riemen, Nieuwe collec�e tassen, Portemonnees, Kaarthouders
(an� schim), Zuivere wollen pantoﬀels, HENDRIK bretels, Storm paraplu
(tot 100 km p/u), Sleuteletuis Boodschappen trolleys, Sleutelkasten,
Geldkisten en nog veel meer!
Gronausestraat 1263 7534AJ Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com

Bel
053-461 33 66
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KOM BIJ ONS WINTERSHOPPEN
MET HOGE KORTINGEN!*
Actie geldig t/m januari 2022

In onze slijterij hebben wij vele wijn-, bier-, en
overige pakke�en gepresenteerd.
Ook is het mogelijk een eigen persoonlijk cadeau
samen te stellen en is er keuze uit diverse
verpakkingsmaterialen.

 0 ,-

rona usest
el

raat

laner

bruG

Hierin adviseren wij u graag.
Kijkt u ter inspira�e op onze site onder kadoar�kelen.
www.wijnhandelnijhuis.nl
Tot ziens bij ons in de zaak!

* Kijk voor de voorwaarden op onze website

WWW.HOUTHANDELRTT.NL

KENNIS VAN
EN HART VOOR
GLANERBRUG

GRATIS HOORTEST
GRATIS HUISBEZOEK
GRATIS PROEFPERIODE

Jouw huis verkopen?

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!
Gronausestraat 1124
7534 AR Glanerbrug

www. zoalshethoort.net

Zoals Het Hoort!
Wethouder Nijhuisstraat 247
7545 NH Enschede

contact@zoalshethoort.net

Gronausestraat 1271, 7534 AJ GLANERBRUG
Tel.: 053 461 1254
www.wijnhandelnijhuis.nl
www.facebook.com/nijhuisdranken

Telefoon: 053 8881664

Bjorn helpt je graag om het
maximale uit de verkoop te halen!

053 4304 304
extramakelaars.nl

