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Bakkerij Oonk kampioen 
banketbakker op nationale 
vakwedstrijd

Bij Winters & Walter vindt u 
alles voor uw badkamer

Bert Hemme clubkampioen 
van De Goudvink

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 Ger-
ridzen bestierde bijna hon-
derd jaar geleden een kleine 
boerderij op het Spölmink. 
Daarnaast begon hij een 
bedrijfje in bouwmaterialen. 
Vader Arend bouwde het 
bedrijf verder uit: de Lonne-
ker Cementwaren Industrie. 
Het bedrijf produceerde 
bimsstenen om binnenmu-
ren te metselen. Nu wordt 
daar kalkzandsteen voor 
gebruikt. “Door een ontste-
king aan het ruggenmerg 
raakte mijn vader in 1962 ech-
ter gehandicapt. Hij moest 
noodgedwongen stoppen 
met de fabriek. Hij zette 

alleen de handel in stoepte-
gels en putten nog voort”.  

“Mijn vader en ik hebben 
Gerridzen Bouwmaterialen in 
eerste instantie verder uitge-
bouwd 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. Natuur-
lijk is het jammer dat je je ver-
trouwde stek moet verlaten, 
maar we zitten hier tot grote 
tevredenheid. We zijn nu niet 
alleen veel beter bereikbaar, 
maar kunnen met onze 
vrachtwagens gemakkelijk 

alle kanten op om de materia-
len in de regio af te leveren”. 
Gerridzen levert een breed 
scala aan bouwmaterialen 
aan particulieren en bedrij-
ven. Tevens zijn ze de specia-
list in vloer- en wandtegels. 

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

Bij Gerridzen Bouwmaterialen vindt u de steen
die in uw straatje past

Herman Gerridzen is na opa Herman en vader Arend de derde generatie die het bedrijf leidt (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

Sinterklaas blikt tevreden terug op aangepaste intocht

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 Gla-
nerbrug heb ik vele positieve 
reacties gehad. Natuurlijk was 
het jammer dat ik de kinderen 

niet persoonlijk kon begroe-
ten. 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 ver-
blijfplaats nog wel het een en 
ander regelen voor de kinde-
ren in Glanerbrug. 
Alleen zal het bezoeken van 
bedrijven er door corona niet 
inzitten”. 

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 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 Gronau-
sestraat 1166a. Dat kan via de website of bellen: 053-2316611.

(foto’s 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 2 december 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
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 huis-
nummer.

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. 

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

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
Mpact en Power
Liberein 

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)

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

Hoofdgerecht

Nagerecht   

Restaurant “Chill” Glanerbrug

Gronausestraat 1166a

7534 AS Glanerbrug

(053) 231 66 11

Graag reserveren

Wortel met koriander soep
(Met een vleugje sinaasappel)

of
Broodplankje 

(Met huisgemaakte knofl ooksaus en tapenade)

€ 19,95
Deze aanbieding is geldig in week 46 en 47 op 

woensdag, donderdag, vrijdag,zaterdag en zondag

Rumpsteak 
met wok groenten en aardappelrozetje

of
Roodbaarsfi let 

met gevuld tomaatje en kerryrijst

Monchou met kersen
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AED-actie SV Glanerbrug groot succes
GLANERBRUG  Bij de AEDactie 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 woord-
voerder 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 

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

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

Bij Winters & Walter vindt u alles voor uw badkamer
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.

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 toe-
komst. Dag in dag uit tegels zetten is zwaar werk. Met de show-
room 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. 

Robert Winters (links) en Gijs Walter ontvangen u graag in hun 
showroom aan de Veldstraat  (foto Jenne Smit) 

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 geves-
tigd aan de Veldstraat 21 in Glanerbrug. Voor een bezoek kunt 
u een afspraak maken. Telefonisch (0645294208) of via email 
(info@wintersenwalter.nl).  

COLUMN 

SCHAATSEN
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 tegen-
over de bibliotheek. Halverwege dit pad lag achter een wal een 
vijver die in de winter vaak bevroren was.

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.

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

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 schaat-
sen! Prachtig.

Henk van der Vegt

Jumbo Lochan Glanerbrug heeft de actie van de SV Glanerbrug 
de afgelopen weken gesteund. De donatieknop bij de lege fles-
sen inname leverde € 168,45 op. Dat bedrag heeft de Jumbo aan-
gevuld 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 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 daar-
bij. 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 dagbeste-
ding 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.

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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           GRATIS HOORTEST 
                      GRATIS HUISBEZOEK 

                   GRATIS PROEFPERIODE 
    

        Wilt u weten hoe het met uw gehoor is? Maak dan een afspraak voor een geheel vrijblijvende      
 hoortest! Bent u niet tevreden met uw huidige hoortoestellen? Maak dan een  
 afspraak voor een GRATIS second opinion. 

        Zoals Het Hoort!   Zoals Het Hoort!  
        Gronausestraat 1124  Wethouder Nijhuisstraat 247 
       7534 AR Glanerbrug  7545 NH Enschede 
 

www. zoalshethoort.net     contact@zoalshethoort.net     Telefoon: 053 8881664 
 

053 4304 304  
extramakelaars.nl

Jouw huis verkopen?

Bjorn helpt je graag om het 

maximale uit de verkoop te halen!

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
GLANERBRUG

WWW.HOUTHANDELRTT.NL

KOM BIJ ONS WINTERSHOPPEN 
MET HOGE KORTINGEN!*
Actie geldig t/m januari 2022

WWW.HOUTHANDELRTT.NL
* Kijk voor de voorwaarden op onze website

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

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

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

BENT U OP ZOEK NAAR EEN BENT U OP ZOEK NAAR EEN 
LEUK  SINTERKLAAS LEUK  SINTERKLAAS CADEAUCADEAU??

Wilt u
adverteren

in deze
krant?

Bel
053-461 33 66

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDHEID
pagina �

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

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDHEID

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

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

JaaRgang 31 - nR. � - WOEnSDag �� JanUaRi �010

Bij de foto: Herman Boermans (links) en Bertus van der Haar bemanden de afgelopen jaren 

het bureau aan de Gronausestraat. Nu het bureau is gesloten gaan ze met pensioen.

(foto Jenne Smit)  

Nu al meer aanmeldingen voor 

carnavalsoptocht Grenskeerlkes
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GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

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

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

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

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

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

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

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

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

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

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

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

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

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

VOOR DE FEESTDAGEN
Leren riemen, Nieuwe collec� e tassen, Portemonnees, Kaarthouders 

(an�  schim), Zuivere wollen pantoff els, HENDRIK bretels, Storm paraplu 
(tot 100 km p/u), Sleuteletuis  Boodschappen trolleys, Sleutelkasten, 

Geldkisten en nog veel meer!


