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Muziek maken doe
je bij Wilhelmina

Eerste twee AED's
geplaatst in Glanerbrug

Glanerbrugse jongeren 
trakteren bewoners 
 Ariënshuis op oliebollen

GLANERBRUG – Jurgen Ziemerink nam zelfs niet de moeite 
zijn mts-diploma werktuigbouwkunde op te halen. Dat 
mocht zijn moeder voor hem doen. Hij was direct na zijn 
examen al tot de slotsom gekomen dat hij zijn dagelijkse 
kost niet in de metaal wilde verdienen. Veel te grof werk. Hij 
gaf de voorkeur aan een beroep met daarin een mix van 
verzorging, handel en techniek. Op voorstel van zijn oom 
Haasewinkel stapte hij de wereld van de optiek binnen. Eerst 
in de zaak van die oom in Tubbergen. In 1997 verhuisde hij, 
nog in dienst van Haasewinkel, naar Glanerbrug. Daar had 
Haasewinkel de zaak van Jan van Veen overgenomen. Een 
jaar later was hij eigenaar van Totaal Optiek Ziemerink. 

Jurgen is geboren in Hengelo, 
maar groeide op in Tubber-
gen. Zijn besluit ervoor te kie-
zen om opticien te worden 
betekende in eerste instantie 
een fulltime studie van vier 
jaar aan het Deltion College 
in Zwolle. “Tijdens die studie 
leer je de basisvaardigheden 
van het vak,” vertelt Jurgen. 
“Dan moet je denken aan het 
vervaardigen en repareren 
van brillen, het adviseren 
over en verkopen van montu-
ren en glazen en oogmetin-
gen.” Jurgen deed daarna 
gedurende tweeëneenhalf 
jaar in deeltijd één dag in de 
week de mbo-opleiding opto-

metrie/contactlensspecialist 
in Amersfoort. En daarna 3 
jaar in deeltijd tweeëneen-
halve dag per week de oplei-
ding hbo-optometrie aan de 
Hogeschool van Utrecht. Dit 
omdat de toenmalige minis-
ter Borst de mbo-opleiding te 
laag vond.

“De optometrist onderzoekt 
de gezondheid van ogen op 
eventuele oogafwijkingen en 
om oogziektes op te sporen. 
Vroeger deed alleen de oog-
arts het oogonderzoek en 
zorgde de opticien voor de 
bril, de contactlensspecialist 
voor contactlenzen. De opto-

metrist kan het allemaal. De 
optometrist voert een opto-
metrisch onderzoek uit. Dit 
onderzoek is vergelijkbaar 
met het onderzoek van een 
oogarts. Blijkt tijdens dit 
onderzoek dat verdere medi-
sche behandeling nodig is, 
dan word je via je eigen huis-
arts doorverwezen. Een veel-
voorkomend voorbeeld is 
glaucoom.” 

Angela en Jurgen
“Als jonge ondernemer heb je 
de ambitie om te groeien,” 
blikt Jurgen terug op de 
beginperiode in Glanerbrug. 
“Op een gegeven moment 
hadden we drie personeelsle-
den in dienst. Dan ben je 
meer manager en verlies je 
het contact met de klanten. Ik 
ging dat dagelijkse contact 
met de klanten missen. En dat 
was nou net niet de bedoe-
ling. Angela en ik besloten 
daarom zo’n vijf jaar geleden 
met z’n tweeën verder te gaan 
in de zaak. Een bewuste 
keuze. Angela in de eerste lijn. 
Zij regelt zaken als het afleve-

ren van brillen of lenzen. En 
handelt de vergoedingen met 
de verzekeringsmaatschap-
pijen af. Ik houd me voorna-
melijk bezig met de techni-
sche en medische kant van de 
zaak. Ik denk dat we met deze 
klantgerichte opzet een 
streepje voor hebben op de 
‘grote’ jongens in onze busi-
ness. Ik zie dat onze klanten 
vaak weer bij ons terug 
komen. Ook omdat we oog 

hebben voor een goede prijs 
en kwaliteitsverhouding. En 

soms zelfs nog een stapje ver-
der gaan.” 

De Vincentiusvereniging Glanerbrug bestaat eind januari 90 
jaar. De vereniging, een internationale vrijwilligers organisatie 
die is geworteld in de christelijke traditie, wil in de meest ruime 
zin steun verlenen aan Glanerbruggers in moeilijke 
omstandigheden. Vaak gebeurt dat in stilte. Voorzitter Gerard 
Olde Benneker en penningmeester Joop Damhuis zien in dit 
jubileum aanleiding om die stilte te doorbreken.
 
1.  De Vincentiusvereniging 
werkt, regionaal, landelijk 
en internationaal. Wie nam 
90 jaar geleden het initiatief 
in Glanerbrug?
Pieper, de toenmalige pastoor 
in Glanerbrug, nam in zijn 
parochie het initiatief. Hij was 
van mening dat deze interna-
tionale vrijwilligersorganisatie 
ook in Glanerbrug vertegen-
woordigd moest zijn.

De vereniging is geworteld in 
de christelijke traditie: “Wat U 
aan de minste der mijnen 
heeft gedaan, hebt U aan Mij 
gedaan”.

2. Ook in welvaartsstaat 
Nederland is er armoede. 
Hoe kan en wil de vereniging 
de Glanerbrugger(s) in 
directe (financiële) proble-
men dan helpen?

We helpen de Glaner brug-
ger(s) in nood door ze mate-
riele hulp te bieden. Die beta-
len wij voor hen. Maar het is 
ook mogelijk dat we een rente-
loze lening verstrekken. Met 
kerst hebben we afgelopen 
jaar bijvoorbeeld in samen-
werking met Jumbo Lochan 
kerstpakketten bij verschil-
lende Glanerbrugse gezinnen 
bezorgd.

3.  Wat doen jullie verder om 
die mensen in nood weer 
meer perspectief te bieden?
We helpen ze bijvoorbeeld bij 
de schuldsanering of budget-
tering. Ook assisteren we bij 
het inschakelen van instanties 

als de Dienst Maatschappe-
lijke Ontwikkeling. Al of niet 
samen met de caritas van de 
protestantse gemeente Gla-
nerbrug, de caritas van de r.k. 
kerk in Enschede of het r.k. 
steunfonds van Enschede. 
 
4. Kunnen mensen zich als 
lid of vrijwilliger van de ver-
eniging aanmelden? Hoe? 
Belangstellenden kunnen zich 
als lid of vrijwilliger aanmel-
den bij voorzitter Gerard Olde 
Benneker (053-4612351) of 
secretaris Berti Hesselink 
0640193758). 
Het correspondentieadres is: 
Brinkstraat 35, 
7512 EB Enschede.

Totaal Optiek Ziemerink heeft oog voor 
 persoonlijke aandacht

Vincentiusvereniging Glanerbrug biedt al 90 jaar hulp 
aan Glanerbruggers in nood

Het dagelijks bestuur van de Vincentiusvereniging met voorzitter 
Gerard Olde Benneker (links) en penningmeester Joop Damhuis 
(rechts).  Secretaris Berti Hesselink ontbreekt op de foto  (foto Jenne Smit)

Angela en Jurgen Ziemerink kiezen voor een klantgerichte aanpak voor Totaal Optiek Ziemerink 
 (foto Jenne Smit)

Totaal Optiek Ziemerink

Gronausestraat 1199, Telefoon: 053 461 53 53
Email: jurgenziemerink@totaal optiekziemerink.nl
Website: www.totaaloptiek.nl

Openingstijden: 

*   dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 – 18.00 uur

*   vrijdag: 9.30 – 19.00 uur

*   zaterdag: 9.30 – 17.00 uur
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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 17 februari 2022.  
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. 

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. 
Telefoonnummer: 08877 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per 
dag bereikbaar.
 
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 
 Apotheek. 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.
 

Podotherapie Podofit 
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 0532030055 

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

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

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

Logopedie
Ria van Buren-Zeelte, logopedist
Logopediepraktijk Glanerbrug
Avondroodvlinder 25
7534LK Enschede
Telefoon: 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
M-pact en Power
Liberein 

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag  30 januari      10.00 uur        ds. Kloosterziel
Zondag    6 februari     10.00 uur        ds. H. Kroeskop
Zondag  13 februari     10.00 uur       ds. E de Bruin

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Zondag 13 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering met 
pastoor Daggenvoorde m.m.v. het herenkoor

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen: geen

Gouden ring verloren.  
Terug tegen beloning. 
GLANERBRUG - Op de avond van oud op nieuw heb ik mijn 
gouden ring verloren op de hoek van de J.C. de Rijpstraat 
en de Nieuw Frieslandstraat. 

De ring is een dierbare herinnering aan mijn overleden 
man. Wie heeft hem gevonden? Dan graag terugbezorgen 
tegen beloning. 

A.u.b. na 18.00 uur bellen naar 053-4613929. 

Bel (053) 431 23 89                                            

Uitvaarthuis Glanerbrug   
Kerkstraat 14, Glanerbrug

www.indienstvanhetleven.nl

Lizette Jonkers- Lizette Jonkers- 
  Roelofs  Roelofs
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Oud-journalist Dolf Ruesink te gast 
bij Vrouwengilde
GLANERBRUG – Op vrijdag 11 februari is Dolf Ruesink te gast bij 
het Vrouwengilde Glanerbrug. De oud-journalist van TC Tuban-
tia is vanaf 14.00 uur present in het parochiehuis met zijn pro-
gramma ‘Bewaar de herinneringen over de jaren 1950-1960’. 
Het wordt die middag een feest van herkenning met sfeervolle 
beelden, filmfragmenten, muziek, oude voorwerpen, foto’s, ver-
halen, anekdotes en een kennisquiz over de weemoedige 
jaren’50 en ‘60. Tevens bestaat er gelegenheid om een van zijn 
prachtige geïllustreerde boeken over deze periode te kopen. 
Speciale prijs €19,50. 

Eerste twee AED’s geplaatst in 
Glanerbrug
GLANERBRUG - Naast de steun van veel sponsoren en de 
crowdfundingsactie om enkele AED’s aan te schaffen voor de 
bevolking van Glanerbrug kwam er ook geld vrij vanuit het 
wijkbudget. Ons bestuurslid Timo Peters werd de kartrekker 
voor deze actie en inmiddels zijn de eerste twee AED’s 
beschikbaar gekomen om de inwoners van Glanerbrug bij 
hartfalen te redden. 

De eerste AED is inmiddels geplaatst bij Shell Ten Thij. Hij werd 
overhandigd aan Harold Ten Thij door Timo Peters en Henriette 
Schuite van de wijkraad. De installatie van deze AED werd uitge-
voerd door Platvoet beveiligingssystemen. 
De tweede AED wordt binnenkort geplaatst aan de Eikebladvlin-
der. Om Glanerbrug helemaal dekkend te krijgen zouden er nog 
drie AED’s bij moeten komen. Daarvoor zijn we op de goede weg. 
Timo is aan het inventariseren waar de geschikte locaties zouden 
zijn om een goede spreiding in ons dorp te waarborgen. Hebt u 
een geschikte plek onder de carport of bij uw bedrijf laat het dan 
aan ons weten. Samen gaan we voor een veiliger Glanerbrug.

Timo Peters(links) en Henriette Schuite (rechts) leveren de eerste 
AED af bij het Shell tankstation van Harold ten Thij  (foto sv Glanerbrug)

Bij het verschijnen van deze Grensstreek is de eerste maand 
van het jaar alweer bijna voorbij. We hopen voor iedereen op 
een liefdevol en gezond 2022! Een jaar waarin we als dorpsraad 
nog een flinke kluif hebben liggen…

Vergaderingen
De Dorpsraad Glanerbrug houdt maandelijks een bestuursver-
gadering. Daarnaast worden er ook openbare vergaderingen 
gehouden waarbij iedere inwoner van Glanerbrug welkom is. 
Dit jaar zijn de openbare vergaderingen gepland op 24 maart, 16 
juni en 6 oktober. Als de maatregelen het toelaten komen we 
fysiek bij elkaar, anders ontvangt u een link voor online deel-
name. 
Heeft u misschien een kwestie die u besproken wilt hebben met 
de dorpsraad? Geen probleem. Stuur gewoon een mail naar 
info@dorpsraad-glanerbrug.nl of bel met 06 57 567 249 (bij voor-
keur tussen 19:00 en 21:00 uur). Alle informatie die we ontvan-
gen zal vertrouwelijk worden behandeld. 

Ons team
Onlangs hebben we ons team versterkt met Walter Overink. 
Daar zijn we enorm blij mee. Maar we zijn nog niet compleet! 
Daarom zijn we nog op zoek naar mensen die mee willen den-
ken en praten over lopende zaken binnen Glanerbrug en de toe-
komst van ons dorp. Als dorpsraad behartigen we zaken als ver-
keer, eenzaamheid, ouderen, jeugd, overlast etc. Ook het 
zwembad staat hoog op de agenda. Geïnteresseerd? Mail of bel 
ons!

Zwembad De Brug
Van de stadsdeelcommissie Oost heeft de dorpsraad tot 1 april 
’22 de tijd gekregen om te komen met een haalbaarheidsonder-
zoek. Met behulp van een aantal externe adviseurs wordt op dit 
moment hard gewerkt aan het concretiseren van dat onderzoek. 
Zo wordt een investeringsplan met de daarbij behorende finan-
ciering opgesteld. Daartoe vinden gesprekken plaats met geïnte-
resseerde partijen (exploitant, investeerder) en met de gemeente 
over een mogelijke rechtsvorm. Daarover hopen we eind maart 
uitsluitsel te kunnen geven. 
Voor de mogelijke heropening van het zwembad starten we op 
zeer korte termijn met een animopeiling onder alle Glanerbrug-
gers. Houd uw brievenbus dus goed in de gaten! En duimt u met 
ons mee dat het ons gaat lukken? 

AED’s
Vanuit de Wijkbudgetten zijn twee AED’s geschonken aan de 

Supportersvereniging Glanerbrug. Eén ervan hangt nu bij de 
Shell Ten Thij en de andere aan de Eikebladvlinder. Meer weten 
over de wijkbudgetten? Lees het op www.jijmaaktdebuurt.nl/
hoewerkthet/wijkbudget/. 

(foto rechts) 
De Dorpsraad Glanerbrug is 
versterkt met Walter Overink

Boekenbeurs in Glanerbrug gaat opnieuw 
niet door en stopt in deze opzet
GLANERBRUG – De boekenbeurs in Glanerbrug die in het 
laatste weekeinde van de maand januari weer in basisschool 
De Troubadour zou worden gehouden gaat niet door. Net als 
vorig jaar is corona de belangrijkste reden voor de organisatie 
om de boekenbeurs te cancelen. “Sterker nog, we hebben 
besloten te stoppen met de beurs in deze opzet,” deelt 
coördinator Peter Halman (51) van de Boekenbeurs 
Glanerbrug met pijn in het hart mee. 

De Boekenbeurs Glanerbrug begon 30 jaar geleden bescheiden. 
Een bezoekje aan de boekenbeurs in Den Bosch overtuigde de 
leden van de MOVgroep en Vincentiusvereniging dat zo’n beurs 
ook wel iets voor Glanerbrug is. En voor de nodige inkomsten 
kon zorgen. In de eerste jaren kent de organisatie de nodige 
strubbelingen waardoor een aantal leden het bijltje erbij neer-
legt. Peter Halmans moeder Gerda vraagt hem mee te helpen. Al 
snel neem hij het stokje over van zijn moeder en de touwtjes in 
handen. Onder zijn leiding is de boekenbeurs uitgegroeid tot de 
grootste in deze regio. 
“Nog een paar jaar geleden was een groep van zo’n tien vrijwilli-
gers er het hele jaar mee bezig. 

Bijna iedere maandagavond uitpakken, sorteren, prijzen en 
weer inpakken,” vertelt Halman. “Dat heeft een behoorlijke 
impact op de vrijwilligers. De laatste twee jaren bleven door 
overlijden, vergrijzing en ziekte nog zeven medewerkers over. En 
dit jaar hebben er weer drie aangegeven te zullen stoppen. 

Spel zonder grenzen
Welkom in het nieuwe en alweer derde coronajaar 2022 waarin 
we nog steeds in een gedeeltelijke lockdown zitten. De feestda-
gen waren een kwelling waarin je noodgedwongen met je 
eigen familie opgescheept zat. En bij de jaarwisseling kwamen 
de plastische chirurgen ondanks het vuurwerkverbod handen 
tekort door het vele illegale vuurwerk. Het carbidschieten kon 
daarentegen wel doorgaan en wordt steeds populairder in deze 
regio. Maar ook steeds onbenulliger en gevaarlijker. Het fatale 
ongeval met een klaphamer in Haaksbergen was een triest 
dieptepunt en moet een waarschuwing zijn voor iedereen die 
hiermee bezig is.
Sporten mocht niet, Anytime fitness was no-time mogelijk en 
de winkels en restaurants zaten potdicht. Kortom depressie 
troef waardoor half Nederland de lockdown ontweek en zijn 
heil elders in Europa zocht. Illegaal vuurwerk in België, ben-
zine en boostertoerisme bij de oosterburen of naar de sneeuw 
of zon in Oostenrijk en Spanje. Waar ik ook kwam, je struikelde 
er over de Nederlanders bij het tanken en in de restaurants. 
Waar in andere landen met een 2G beleid alles openbleef koos 
onze regering ervoor om alles op slot te gooien om een tweede-
ling in de maatschappij te voorkomen. Het volk kwam in 
opstand en speelde een spel zonder grenzen met als inzet de 

volksgezondheid. Want hoewel het merendeel geboosterd is 
was men toch aan huis gekluisterd en het draagvlak voor de 
maatregelen nam dan ook zienderogen af en de mensen kon-
den de verleiding niet weerstaan om met grenzeloos voordeel 
zinloos te shoppen.
De nieuwe regering in oude pakken zit nu direct al in een spa-
gaat en kijkt machteloos toe hoe na de verruiming van enkele 
maatregelen de noodlijdende horeca en cultuur vervolgens 
met toestemming van burgemeesters de zaken creatief open-
gooien. De komende weken zal de bezettingsgraad van de zie-
kenhuizen de winnaars of verliezers van dit spel zonder gren-
zen aanwijzen.

  Johnny Stübener

Vervolg op pagina 5
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Fyon
A: Schoolstraat 17 | 7534 CB Enschede  A: Esmarkelaan 170 | 7534 JH Enschede

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

Gespecialiseerde zorg op maat 
binnen een dynamische organisatie

in een vertrouwelijke setting. 

Sterk in beweging

op raamdecoratie

20%
korting

Vraag naar de voorwaarden. 

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl
Actie geldt van 24 januari t/m 5 februari 2022

FINALFINAL
SALESALE

3 HALEN - 1 BETALEN3 HALEN - 1 BETALEN

*Gehele wintercollectie m.u.v. Basis/Nieuwe Collectie & Accessoires*Gehele wintercollectie m.u.v. Basis/Nieuwe Collectie & Accessoires
*Alleen geldig in de winkel*Alleen geldig in de winkel

BIR by ROY - damesmode & herenmode in Enschede 
Gronausestraat 1243, 7534 AJ Enschede 

Tel: 053 478 7409
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De laatste boekenbeurs in Glanerbrug werd in 2020 gehouden in 
basisschool De Troubadour  (foto Jenne Smit)

We zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat de boekenbeurs in 
deze opzet niet verder kan. We denken bijvoorbeeld aan een 
permanente locatie waar de mensen het hele jaar door terecht 
kunnen. En van waaruit we de boeken die via internet worden 
besteld kunnen versturen.” 

Goede doelen
De opbrengst die is uitgegroeid naar gemiddeld zo’n negen dui-
zend euro per jaar gaat al jaren naar dezelfde drie goede doelen. 
Naast  het kindertehuis Casa do Menino in Brazilië is dat De 
Wonne in Enschede en Glanerbrug en de Vincentiusvereniging, 
een van de initiatiefnemers van de boekenbeurs. De Vincentius-
vereniging probeert Glanerbruggers die door welke oorzaak ook 
en ongeacht achtergrond of religie in (financiële) nood zijn 
geraakt naar vermogen hulp te bieden. 
“Het afgelopen jaar hebben we door corona zo’n zes tot zeven 
duizend euro aan inkomsten op onze begroting moeten missen,” 
aldus secretaris Berti Hesselink van Vincentius. “Niet alleen 
door de boekenbeurs, maar ook de jaarlijkse haringparty en het 
voetbaltoernooi op de laatste zaterdag van het jaar gingen door 
corona dit jaar niet door. Deze evenementen binnen Avanti W. 
zorgden ieder jaar voor een welkome aanvulling van het budget 
van de Vincentiusvereniging. De kerstpakketten die we ieder 
jaar uitdelen aan minderbedeelde Glanerbruggers hebben we 
dit jaar uit onze reserves kunnen betalen.” 

Boekenbeurs zoekt permanente locatie
De Boekenbeurs Glanerbrug is in het grensdorp op zoek naar 
een locatie waar ze permanent boeken kunnen uitstallen. Die 
locatie zal dan ook dienen als uitvalbasis voor de internetsite. 
De boekenbeurs biedt zo’n 20 duizend titels aan via de web-
sites lastdodo.nl en boekwinkeltjes.nl. Voor tips kunt u con-
tact opnemen met Peter Halman. Stuur dan een mail 
naar boekenbeurs.glanerbrug@gmail.com. Meer informatie is 
te lezen op onze website www.boekenbeursglanerbrug.nl.

Campagne ‘Dat is makkelijk 
praten’ om escalatie van buren-
problemen te voorkomen 

ENSCHEDE - Eén op de vier Nederlanders ergert zich wel 
eens aan zijn of haar buren. Een deel van deze ergernissen 
escaleert en mondt zelfs uit in een burenruzie. Buurt-
bemiddeling kan er dan voor zorgen dat de buren met elkaar 
in gesprek gaan en samen tot een oplossing komen. Maar hoe 

mooi zou het zijn als de escalatie voorkomen kan worden? 
Buurtbemiddelingsorganisaties in heel Nederland sloegen 
de handen ineen voor een landelijke campagne met 
informatie en tips om zelf op een effectieve manier het 
gesprek aan te gaan. Dat is makkelijk praten! 

De campagne startte op 12 januari met de lancering van de web-
pagina en de video. Op de webpagina staan vijf stappen die je 
kunt nemen om tot een constructieve oplossing te komen: blijf 
kalm, kies het juiste moment, leg uit wat het met jou doet, zoek 
naar een oplossing waar jullie allebei tevreden mee zijn en maak 
duidelijke afspraken. Naast de video zijn er posters, flyers en 
social media posts die de boodschap van de campagne verster-
ken. Daarnaast geven buurtbemiddelaars uit het hele land tips 
door middel van persoonlijke vlogs onder de hashtag #datis-
makkelijkpraten.

Jolanda Borggreve, coördinator buurtbemiddeling Enschede 
licht toe:
“Met de campagne willen we voor zorgen dat mensen zich 
bewust zijn dat een gesprek pas effectief is als je dat op de juiste 
toon en op het juiste moment inzet. Het heeft namelijk geen zin 
om in het heetst van de strijd het gesprek aan te gaan. Je vervalt 
dan in verwijten en dat werkt niet probleemoplossend.” 

Meer informatie op webpagina: https://datismakkelijkpraten.nl  

Muziek maken doe je bij Wilhelmina!
GLANERBRUG - Er staat een nieuwe cursus AMV op de 
planning bij muziekvereniging Wilhelmina! Deze cursus start 
op zaterdag 5 februari van 11.30 – 12.15 uur onder leiding van 
onze docent Nienke Langkamp. Opgeven kan vanaf nu!

Je speelt samen blokfluit, leert de basis van muziek en maakt 
kennis met heel veel muziekinstrumenten. AMV is een korte 
muziekopleiding voor kinderen vanaf groep 4. De lessen worden 
op een speelse manier gegeven. Ritme en maatgevoel worden 
ontwikkeld, net als bewegingen, luisteroefeningen en improvi-
satie. De kinderen worden tijdens de opleiding betrokken bij de 
vereniging door mee te werken aan een concert om het geleerde 
te kunnen presenteren. 
Ter afsluiting van de cursus ontvangen de AMV-leerlingen een 
diploma. De lessen vinden wekelijks plaats in de Rank aan de 
Schipholtstraat 41 Glanerbrug, met uitzondering van de school-
vakanties. 
Voor de zomervakantie krijgen de kinderen de kans verschil-
lende instrumenten te proberen. Mocht daarbij gekozen worden 
voor een instrument dat bij muziekvereniging Wilhelmina 

bespeeld wordt, dan kun je de vervolgopleiding via Wilhelmina 
bij Kaliber kunstenschool starten. 
Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij jeugd coördi-
nator Nicolien Schippers: 06-53153499 of mailen naar jeugd-
coordinator@wilhelminaglanerbrug.nl

Houd je meer van zingen? 
Ook dan kun je bij Wilhelmina terecht. Het kinderkoor Wilhel-
mina (KIWI) repeteert iedere woensdag middag van 15.30-16.15 
in de Rank aan de Schipholtstraat 41. Onder leiding van docent 
Renée Bisschop zingen de KIWI leden populaire liedjes in 
diverse genres onder andere Susan en Freek. Lijkt het je leuk om 
eens te komen meezingen of wil je meer informatie? Ook dan 
kun je terecht bij Nicolien Schippers: 06-53153499 of mail naar 
jeugdcoordinator@wilhelminaglanerbrug .nl

Interactieve online informatiebijeenkomst over het reizen 
met het OV: 

(Opnieuw) leren reizen met het 
openbaar vervoer
GLANERBRUG - Als reizen met de bus of trein weer gewoon 
kan, is het misschien niet duidelijk hoe dat precies in z’n 
werk gaat. Dan bieden de interactieve online OV-informatie-
bijeenkomsten uitkomst. 

Er zijn interactieve bijeenkomsten gepland op: dinsdag 1 februari, 
woensdag 16 februari, dinsdag 15 maart. De bijeenkomst begint 
om 13.30 uur en duurt maximaal een uur. In een klein groepje legt 
een OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe een OV-chipkaart aan-
vragen en gebruiken in het openbaar vervoer gaat. OV-ambassa-
deurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers, die 
andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.
Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of 
telefoon 038 – 45 40 130 ontvangen deelnemers een inlogcode.

Vervolg op pagina 7

Repareren van naaimachines was passie van Cor Nijhof.  
Hij kon zijn laatste klus niet afmaken.
GLANERRBUG – Op de werkbank in zijn werkplaats achter 
de bungalow aan de Ekersdijk staat nog steeds de Pfaff 
Hobby 919. Op dinsdag 7 december begon Cor Nijhof de 
veer en zwarte pin van deze naaimachine te vervangen. Hij 
kon zijn klus echter niet afmaken. In de nacht van 7 op 8 
december overleed Cor aan een hartstilstand. Hij werd 
bijna 89 jaar. 

Een paar weken na zijn overlijden blikt Jopie aan de keukenta-
fel terug op het werkzame leven van haar echtgenoot waarmee 
ze 68 jaar van haar leven heeft gedeeld. Dat heeft haar man die 
zich vanaf 1962 heeft ingezet voor het Koopcentrum en de 
Grensstreek wel verdiend, vindt ze. Cor deed jarenlang in de 
Grensstreek verslag van de vergaderingen van het Koopcen-
trum. Ook was hij de bedenker van de Grenspaaltjes in de krant 
van en voor Glanerbrug(gers). 
Cor is geboren en getogen op het Lindenhof in Enschede, zijn 
vrouw Jopie aan de Schipholtstraat in Glanerbrug. Jopie was 16 
jaar oud en Cor was 20 jaar toen ze elkaar leerden kennen bij 
Ter Balk en Schut aan de Blekerstraat in Enschede, een confec-
tie waar bedrijfskleding werd gemaakt. Jopie achter de naaima-
chine, Cor werkte er als monteur. Tijdens een personeelsuitje 
naar het Munsterland kregen ze verkering en was Cor vaker in 
Glanerbrug te vinden. Ze trouwden in 1957.
In 1957 waren Jopie en Cor in het pand aan de Gronausestraat 
waar ook bakker Besseler z’n winkel begonnen met Nijhof 

Naaimachines en Reparatie. Jopie stond overdag in de winkel, 
Cor bleef als monteur bij diverse confecties in de regio werken 
‘s Avonds ging hij in Glanerbrug op pad om naaimachines te 
repareren. In 1959 verhuisden de Nijhofjes naar de School-
straat, naar het pand waar Wijma de fietsenwinkel had. Na 28 
jaar, in 1987, verhuisden ze weer naar de Gronausestraat. Naar 
het pand van fotograaf Kuiper, later Nijhuis Schoenen. In 2001 
dacht Cor het rustiger aan te gaan doen. Ze deden de zaak aan 
de kant en kochten hun bungalow aan de Ekersdijk. Niet dus. 
Achter de bungalow richtte hij in de schuur een winkel en 
werkplaats in zodat hij door kon gaan met zijn passie. Nog 20 
jaar, tot en met 7 december 2021. 

Fotocollage: Cor in zijn werkplaats

Vervolg van pagina 3
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Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

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

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

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

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

Div. soorten behang vanaf  €     4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

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

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

MAKELAARS Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Grensstreek

Mooienhof 8a 
7512 EB Enschede 
053-8200888 
enschede@prismamakelaars.nl

AANKOOP   |   VERKOOP   |   TAXATIES

VRAAG EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING VAN UW WONING AAN!

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

Wij kunnen nu 
Alle sleutels computer gestuurd maken

Ook op code

Waterstopspray
Maakt al uw schoenen en kleding water en vuil afstotend.
Voor Leder, Textiel, Suede, Nubuck en alle tex materialen.

 
 
      

 
           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 
 

Wilt u
adverteren

in deze
krant?

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

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 
binnen twee maanden afgehandeld.
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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 
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Bij de foto: Herman Boermans (links) en Bertus van der Haar bemanden de afgelopen jaren 

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

(foto Jenne Smit)  
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carnavalsoptocht Grenskeerlkes

7
Avanti voor derde keer naar 

Turkije

Milan Ziemerink 

vierde op NK

6Hulde voor 190 jaar lidmaat-

schap bij HOT

3

Digitale
hoor-

toestelle
n

0,-
5 jaar garantie

Gronausest
raat 1199 GlanerbruG

tel. (053) 461
53 53

GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

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

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

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

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

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

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

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

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

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

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

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

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

Loes bij  huisartsen

Vervolg op pagina 3

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

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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.

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

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

dÈ krant van en voor glanerbrug

jaargang 31 - nr. 13 - woensdag 23 junI 2010

F1 Ons Clubje 
kampioen!

7
Buitenspeeldag
buurtvereniging Bultsbeek

3Bewoners zeer tevreden over woningen 
Gerrit de Veerstraat

3

Juf Hannie neemt na 47 jaar afscheid
Openbare vergadering Dorpsraad Glanerbrug uitgesteld

GlanerbruG - De Dorps-raad Glanerbrug heeft beslo-ten om de openbare verga-dering van donderdag 24 juni geen doorgang te laten vin-den. Gezien het belang van de onderwerpen en actiepunten op de agenda en mede gelet op de grote aantal afzeggingen wordt de vergadering verzet naar een andere datum. bo-vendien speelt het nederlands elftal ‘s avonds zijn derde pou-lewedstrijd tegen Kameroen.

Prijsvraag krijgt vervolg
GlanerbruG - Meer dan 50 inzendingen zijn er binnen ge-komen op de prijsvraag die de Grensstreek had uitgeschre-ven. De lezers werd gevraagd in plaats van gem. enschede een ‘nieuw’ onderschrift te bedenken onder Glaner-bruG. De vierkoppige jury die bestaat uit CDa-gemeen-teraadslid Patrick Welman, voorzitter Henk van Oene van de Glanerbrugse onder-nemers (GO), dorpsraadslid bart Klatt en voorzitter Willie Meester van de Historische Kring Glanerbrug waren het er snel over eens dat er geen pakkend onderschrift bij zat. De juryleden zijn unaniem van mening dat in het onder-schrift de historie, het dorpse karakter en toekomst van Gla-nerbrug verwoord moet wor-den. Glanerbruggers worden dan ook uitgedaagd alsnog een onderschrift in te zenden. De sluitingtermijn is verlengd tot donderdag 1 juli. 

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (053) 461 53 53

Evaluatie
herinrichting
Gronausestraat

GlanerbruG - eigena-ren, ondernemers, dorps-raadsleden, bewoners, leden van de raadscom-missie Oost en andere belangstellende worden door de afdeling Stadsbe-heer Oost uitgenodigd voor een evaluatie van de Gro-nauserstraat. De evaluatie vindt plaats op donderdag 8 juli in café  nationaal aan het Heldersplein. aanvang: 19.00 uur.

‘In juni 2009 is de herin-richting van de Gronause-straat afgerond. Samen met u hebben we uitgebreid na-gedacht over hoe het resul-

GlanerbruG - als kind heeft Hannie Schurink nooit op de kleuterschool gezeten. Voor Hannie een extra drijfveer om later kleuterleidster te worden. Op vrijdag 2 juli neemt ze na 47 jaar afscheid van haar geliefde vak.

‘Ik was als kleuter stinkend jaloers op mijn neefje bert. Hij kwam iedere dag met leuke werkjes en liedjes thuis. Hij wel naar de kleuterschool en ik niet. Ik dacht dat wil ik 

ook, maar dat ging niet door. Mijn ouders vonden de af-stand van de Schukkinkweg naar Dolphia te groot om iedere dag te fietsen. Vooral ‘s winters onverantwoorde-lijk. Gelukkig kwam ik op de Woolderikshoekschool in de eerste klas bij juffrouw Te boekhorst. Omdat de afstand naar huis te groot was, bleef ik tussen de middag over. Ik mocht juf dan helpen. Dat gaf me al een beetje een juf-gevoel. en dat is in de loop der jaren alleen maar sterker 

geworden. Ik heb vanaf dat moment altijd gezegd dat ik juffrouw wilde worden.’na de lagere school en de ulo was haar keuze voor de kweekschool voor kleuter-leidsters dan ook logisch. ‘nade opleiding aan de kleuter-kweek heb ik later wel appli-catiecursussen gevolgd om in de midden- en bovenbouw te kunnen werken, maar mijn voorkeur ging toch steeds uit naar het jongste kind. On-danks het feit dat die andere leeftijden ook hun charmes 

hebben.’ Kort nadat Hannie in juni 1963 bericht had ge-had dat ze was geslaagd kreeg ze al haar eerste telefoontje. uit drie scholen koos ze voor Wolkewietje op boswinkel waar ze ruim 10 jaar heeft gewerkt. na de geboorte van haar eerste zoon erikjan wil-de ze eigenlijk stoppen. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Ze stond na zes we-ken alweer voor de klas. 

Glanerbrug
Tot 1981 bleef ze op ver-schillende kleuterscholen in enschede werken. In 1981 solliciteerde ze met succes op een vacature op de Zon-nebloem aan de Jacob rog-geveenstraat. ‘Hoewel ik met veel plezier in enschede heb gewerkt was ik bijzonder in mijn nopjes met m’n nieuwe baan. De Glanerbruggers lig-gen me na aan het hart. Ze zijn vaak recht door zee. alsleerkracht sta je dicht bij de ouders. Doordat ik al 57 jaar lid van WIK ben en 20 jaar in het bestuur heb gezeten heb je natuurlik veel bekenden in Glanerbrug. Soms is het lastig om de mensen goed te ken-nen, maar ik heb het nooit als een probleem gezien.

Hannie is van mening dat ze het ook zo lang heeft volge-houden omdat ze altijd het geluk heeft gehad met fijne collega’s te werken. en de steun van de achterban na-tuurlijk, laat ze nadrukkelijk weten. Maar 65 is een mooie leeftijd om te stoppen. ‘Hoe-wel ik het werk eigenlijk nog steeds leuk vind, kijk ik nu ook wel uit naar mijn pen-sioen. Dan kan ik meer tijd gaan besteden aan tuinieren en schilderen. en natuurlijk lekker op vakantie met echt-genoot Hans.’

Afscheid juf 
Hannie

Op vrijdag 2 juli nemen kinderen, ouders en leer-krachten afscheid van juf Hannie. ‘s Morgens is er een feestelijke programma aan de vestiging Ouvertu-restraat van de obs Glaner-brug Zuid. ‘s Middags is er, ook aan de Ouverturestraat, van 17.30 tot 19.30 uur een afscheidsreceptie voor oud-leerlingen, ouders, (oud-) collega’s en andere belang-stellenden.  

Juf Hannie leest voor aan haar laatste groep 

(foto Anton Gras)

Overlast Duitse hangjongeren op Bultserve
GlanerbruG - Duitse hang-jongeren zorgen de laatste maanden voor de nodige over-last op sportpark Het bultserve aan de Kerkstraat in Glaner-brug. behalve dat ze dagelijks een enorme troep achterlaten zijn enkele jonge boompjes afgebroken en belandde de banken en tafel van één van de picknicktafels in de vijver. Theo noordman van de Dorpsraad Glanerbrug heeft er geen enke-le moeite mee dat deze Duitse jongeren op het onlangs opge-knapte sportpark rondhangen. ‘Maar laten ze hun troep zelf opruimen en de boompjes en picknicktafel met rust laten. Zo’n tafel kost al gauw 1400 euro.’ Volgens noordman komen de jongeren zowel overdag als ‘s avonds op ver-schillende manieren naar het bultserve. ‘Sommige komen 

na een bezoekje aan de coffee-shop naar het bultserve. ande-ren rechtstreeks via het spoor tussen Gronau en enschede en het nieuw aangelegde pad tus-sen het redemptoristenpark en het bultserve. Maar ze heb-ben ook stapstenen in de Gla-nerbeek gelegd. Die gebruiken 

ze om bij onraad direct en rechtstreeks naar Duitsland te kunnen ontvluchten.’ binnenkort wordt het laatste deel achter op het sportpark opgeknapt. ‘Dan heeft Gla-nerbrug met het redempto-ristenpark en het bultserve een prachtig park. Het is toch 

zonde dat dit direct al weer wordt afgebroken en vernield door deze jongeren,’ meent noordman. ‘Ik hoop dat de enschedese politie wat vaker een kijkje komt nemen. Maar we zullen ook aan de politie in Gronau vragen vaker bij ons te komen surveilleren.’

Afgelopen zaterdag trof Theo Noordman een van de picknicktafels aan in de vijver 

op sportpark Het Bultserve 

(foto Jenne Smit)
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GVV EILERMARK
Zaterdag 29 januari 
Thuis
09:00 Eilermark JO8-1 - Achilles ‘12 JO8-1
09:30 Eilermark JO12-1 - Sportlust Gl. JO12-1
11:00 Eilermark JO13-1 - Sparta E. JO13-4
12:15 Eilermark JO17-1 - Borne JO17-2
Uit
08:30 EMOS JO8-1 - Eilermark JO8-2
09:30 DSVD JO10-1JM - Eilermark JO10-2
09:45 Quick ‘20 JO13-4 - Eilermark JO13-2
10:00 Drienerlo 3 - Eilermark 3
10:00 Grol JO10-1 - Eilermark JO10-1
12:15 Achilles E 3 - Eilermark 5
Zondag 30 januari
Thuis
10:45 Eilermark 3 - Eilermark 4
11:00 Eilermark VR2 - Borne/Zenderen V.VR 1
Zaterdag 5 februari
Thuis
09:00 Eilermark JO8-2 - Rigtersbleek JO8-1

09:00 Eilermark MO13-1 - Bruchterveld MO13-1
10:00 Eilermark JO10-1 - Suryoye-Medi JO10-1JM
11:00 Eilermark JO13-1 - DSVD JO13-1
12:15 Eilermark 3 - Quick ‘20 13
Uit
08:30 Quick ‘20 JO10-8 - Eilermark JO10-2
08:30 Wilh.school JO8-1 - Eilermark JO8-1
09:45 Quick ‘20 JO12-7 - Eilermark JO12-1
12:00 FC Zutphen JO13-4 - Eilermark JO13-2
16:30 Barbaros 1 - Eilermark 1
Zondag 6 februari
Thuis
10:00 Eilermark 4 - EFC PW 1885 5
11:45 Eilermark VR1 - Varsseveld VR1
Uit
09:30 EFC PW 1885 3 - Eilermark 3
10:00 MEC/Bredevoort VR2 - Eilermark VR2
14:00 NEO 1 - Eilermark 1
Zaterdag 12 februari
Thuis
09:00 Eilermark JO8-1 - Tubantia JO8-1

09:30 Eilermark JO12-1 - Victoria ‘28 JO12-2
10:00 Eilermark JO10-2 - Quick ‘20 JO10-7
12:00 Eilermark JO13-2 - NEO JO13-3
12:15 Eilermark JO17-1 - Suryoye-Medi JO17-1
Uit
08:30 BWO JO8-1 - Eilermark JO8-2
08:30 Losser JO10-2 - Eilermark JO10-1
08:45 Hellendoorn MO13-2 - Eilermark MO13-1
11:15 Avanti W. JO13-2 - Eilermark JO13-1
14:00 Enschede SC 1 - Eilermark 1
16:15 AJC ‘96 3 - Eilermark 3
16:15 Losser 3 - Eilermark 5
Zondag 13 februari
Thuis
10:45 Eilermark 3 - De Tubanters 3
11:00 Eilermark VR2 - DEO VR1
Uit
10:00 Phenix 3 - Eilermark 4
12:30 DVC ‘26 VR1 - Eilermark VR1
14:00 Suryoye-Medi 1 - Eilermark 1

SV SPORTLUST
Zaterdag 29 januari
Thuis
09:45 Sportlust JO11-1 - Overdinkel JO11-1JM
12:45 Sportlust Gl. 3 - AJC ‘96 2
12:45 Sportlust Gl. JO17-1 - Losser JO17-2
14:35 Sportlust JO19-1 - Zenderen V. JO19-1
Uit
09:30 Eilermark JO12-1 - Sportlust Gl. JO12-1
12:30 Losser JO15-3 - Sportlust Gl. JO15-1
14:30 De Esch 6 - Sportlust Gl. 4
16:30 Suryoye-Med. O23-1 - Sportlust O23-1
Zaterdag 5 februari
Thuis
11:00 Sportlust Gl. JO15-1 - RSC JO15-2
12:45 Sportlust Gl. JO17-1 - AJC ‘96 JO17-1
14:30 Sportlust Gl. 4 - Achilles E 4
15:00 Sportlust Gl. O23-1 - Oeken O23-1
UIt
09:30 Victoria ‘28 JO12-2 - Sportlust JO12-1
09:30 Victoria ‘28 JO11-4 - Sportlust JO11-1

14:30 Sparta E. JO19-2 - Sportlust Gl. JO19-1
15:00 Bon Boys 4 - Sportlust Gl. 3
15:15 Tubantia 1 - Sportlust Gl. 1
Vrijdag 11 februari
Sportpark ‘t Bultserve
19:30 Sportlust Gl. 45+1 - Avanti W. 45+1
20:00 Tubanters 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
20:30 Sportlust Gl. 45+1 - EFC PW 45+1
Zaterdag 12 februari
Thuis
09:45 Sportlust Gl. JO11-1 - Tubanters JO11-4
12:00 Sportlust JO12-1 - Quick ‘20 JO12-7
12:45 Sportlust Gl. 3 - Vogido 5
15:00 Sportlust Gl. 1 - Rigtersbleek 1
13:15 Sportlust JO19-1 - AJC ‘96 JO19-1
Uit
12:45 Quick ‘20 JO17-7 - Sportlust JO17-1
12:45 Tubanters JO15-4 - Sportlust JO15-1
14:30 Ratti/Socii O23-1 - Sportlust Gl. O23-1
Kijk altijd voor de laatste wedstrijd-
wijzigingen op voetbal.nl van de KNVB!

Kijk altijd voor de laatste wedstrijdwijzigingen op voetbal.nl van de KNVB!
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Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben deelnemers 
een telefoon, tablet of computer nodig met camera en micro-
foon. Mensen die niet precies weten hoe een inlogcode werkt 
kunnen telefonisch op weg geholpen worden. 
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te 
maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het 
maken van een proefreisje onder begeleiding. Deelname is gra-
tis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de deelnemer zelf de 
reiskosten.

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks 
bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar ver-
voer? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. Wilt u 
weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting 
voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de corona-
maatregelen in het OV? Of juist informatie over verlenging van 
abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat u (onverwachts) 
noodgedwongen afhankelijk van het OV bent maar nog niet hoe 
het werkt. Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefo-
nisch spreekuur. De OV-ambassadeur neemt met het antwoord 
met u door. Dat kan telefonisch of via beeldbellen. 

Wanneer? 
-   maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur
-   dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur
-   maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! 
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
Contactinformatie OV-ambassadeurs  
p/a YMCA (uitvoerder project) 
Peterskampweg 12  
8031 LK Zwolle 
Telefoon: 038-454 01 30

Carnavalsoptocht Glanerbrugse 
Grenskeerlkes afgelast
GLANERBRUG – Ook dit jaar geen carnavalsoptocht in Glaner-
brug. De deelnemers aan de optocht op zondag 20 februari heb-
ben bericht gehad dat de 44ste grote optocht van Glanerbrug is 
afgelast.

Door de nog steeds heersende coronapandemie en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen zijn we niet in staat om een veilige 
optocht te organiseren voor zowel deelnemers als toeschou-
wers, luidt de verklaring van de organisatoren.

Uiteraard willen wij jullie erop attenderen dat we er alles aan 
zullen doen om volgend jaar onze 44ste optocht wel te kunnen 
organiseren en dat we op jullie deelname kunnen rekenen om 
dit tot een grandioos feest te maken. Want dat de 44ste grote 
optocht van Glanerbrug er komt dat is een feit maar dat kunnen 
we niet zonder jullie deelname. 

Glanerbrugse jongeren trakteren 
bewoners Ariënshuis op oliebollen
GLANERBRUG – Stapje voor stapje komt de droom van de 
Glanerbrugse jongeren die regelmatig in de Hut vertoeven 
uit. Ze willen hun jeugdhonk opnieuw inrichten en daar is 
geld voor nodig. Ze komen er dan ook graag voor in actie. 
Zoals aan het eind van het afgelopen jaar met de olie-
bollenactie samen met de suppoortersvereniging Glaner brug 
en bakkerij Oonk. De verkoop en bezorging van zo’n 840 
oliebollen leverde een stevige financiële bijdrage op aan hun 
droom. 

Een afvaardiging van jeugdhonk de Hut biedt de activiteitencom-
missie van Liberein de oliebollen aan voor de bewoners van het 
Ariënshuis aan. Vlnr. Marco Poos en Marlies Schmitz van de acti-
viteitencommissie, Fernando Ritsma, jongerenwerker Michael 
Spierings en Leroy de Vries.  (foto Jenne Smit) 

Daarnaast willen de jongeren graag laten zien dat ze graag klaar 

staan voor de (oudere) Glanerbruggers. Eind vorig jaar meldde 
een afvaardiging van de jongeren zich bij Marlies Schmitz en 
Marco Poos van de activiteitencommissie van Liberein Ariëns-
huis. Ze namen uit handen van de jongeren Fernando Ritsma en 
Leroy de Vries een aantal zakken oliebollen in ontvangst om aan 
de bewoners te trakteren. 
Volgens de jongerenwerkers Michael Spierings van Alifa en 
Danny de Jong van Extra Zorg Twente zullen in de loop van dit 
jaar nog meer activiteiten voor de bewoners van het Ariënshuis 
worden georganiseerd. Te denken is bijvoorbeeld aan het ver-
zorgen van een lunch voor de bewoners. Maar dat kan pas wan-
neer de coronaregels worden versoepeld.

Proeflessen bij Judo Losser 
LOSSER - Op zaterdag 29 januari en 5 februari zijn er bij Judo 
Losser proeflessen judo. Voor de jongsten van 4 en 5 jaar zijn 
er lessen berenjudo van 9.00 tot 9.45 uur. Jongens of meisjes 
van 6,7 of 8 jaar kunnen van 10.00 tot 11.00 uur twee keer een 
proefles meedoen. Ben je ouder dan kun je ook een proefles 
aanvragen en krijg je van ons bericht in welke lesgroep je het 
best kunt starten. 

De proeflessen worden verzorgd door opgeleide leraren door de 
Judo Bond Nederland. Aanmelden kan door een mail te sturen 
naar info@judolosser.nl o.v.v. naam, leeftijd en geslacht.

DPE gaat in gesprek:  
burgers voor burgers
ENSCHEDE - Democratisch Platform Enschede gaat het 
gesprek aan met burgers en dit ook door burgers, in dit geval 
burgers uit de politiek. Dus u zit gelijk goed, bij de juiste 
persoon, om uw onvrede te uiten of daar waar volgens u 
verbeterpunten nodig zijn. En de slogan zegt het al Burgers 
voor Burgers, dus in deze bedoelen we dan hamburgers voor 
de inwendige mens, samen tot een constructief gesprek 
komen! Dus Burgers voor Burgers!!
Wij willen u uitnodigen om u te vragen wat u denkt wat er 
nodig is in Enschede, welke verandering er nodig is om 
Enschede toekomstbestendig te maken.

Waar uw mening telt en die er ook toe doet!
Voor de kinderen is er een springkussen en ranja en natuurlijk 
ook een hamburger. Tevens hebben we aan deze activiteit een 
goed doel gekoppeld en dat is STOP ARMOEDE 053. Stop 
Armoede053 zet zich in voor de arme mensen in Enschede, die 
om welke reden dan ook buiten de boot vallen. Democratisch 
Platform Enschede wil dit doel ondersteunen en kunt u hier een 
vrije gift voor in een collectebus stoppen.

Vanaf 13.00 uur op de volgende locaties en data:
Zaterdag 5 februari 2022 Dolphia, Gronausestraat.
Zaterdag 12 februari 2022 Speeltuin Glanerbrug.

Voor meer informatie over het goede doel: 
www.stoparmoede053.nl
Voor meer informatie over DPE: 
www.democratischplatform-enschede.nl
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Drachten

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

Goor
Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen
Heerlen

Hengelo (2x)
Helmond
Hoogeveen
Klazienaveen
Losser

Maastricht
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel

Raalte
's Heerenberg
Tubbergen
Ulft
Venlo

Waalwijk
Winschoten
Winterswijk (3x)

filiaalleiders - drogisten - verkoopmedewerkers - hulpkrachten openstaande vacatures voor alle filialen staan op www.diegrenze.nl/werkenbij
sollicitatie@diegrenze.nl

Wij zoeken collega's van 13 tot 99 jaar!
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De  aanbiedingen zijn geldig van 
24 januari t/m 7 februari 2022

@medikamentediegrenze

Cold brew green 
strawberry, mango of 
peach 15 zakjes

Asperge saus 300ml
Per stuk € 0,29

Duivelsklauw rozenbottel 45caps of 
vitamine B12 lavendel passiebloem 30caps

Latte macchiato vanilla 16st, 
dallmayr promodo of grande 18+2 extra

Parodontax

Wet wipes

IncolacKeuken- en strooizoutTabac

Natterman*

Gillette

Palmolive

Medixan*

Glorix

Fa

LiptonKnorr

Zirkulin

Dolce Gusto

Hoest en keel 20 pastilles

Tandpasta
Whitening duopack 2x75ml

Anti- virale en desinfecterende 
reinigingsdoekjes 80st
Per stuk € 0,59

Volle melk of banaan volle melk 500ml
Per stuk € 0,29

907gr
Per stuk € 0,19Geschenkverpakking craftsman

edt/showergel 50/75ml 

Fusion5 scheermesjes 8st

Handzeep hygiene-plus 300ml

Keel zuigtabletten
Citroen/honingsmaak 24st

Bleekmiddel original 750ml

Handzeep 
refill fresh orange 385ml
Per stuk € 0,39
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-80%-37%

-85%

-81%

  

    

  

  € 1,00

€ 1,00€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00
8 voor

2 voor3 voor

4 voor

4 voor

-41% -67%

-78%

-50% -56%

-29%

-68%

elders   € 1,69 elders   € 11,95

elders   € 3,92

elders   € 5,00elders   € 2,49

elders   € 6,76

elders   € 5,16elders   € 22,75

elders   € 1,99 elders   € 6,75

elders   € 20,99

elders   € 2,49

€ 1,00 € 3,99

€ 1,00

€ 4,99

€ 1,00 € 2,99

€ 1,00 € 1,00

€ 14,99

€ 0,79

Dempt de hoestprikkel, verlicht 
keelpijn, heesheid en pijn bij het 
slikkenWerkzame stof:

Op basis van o.a. chloorhexine 
digluconaat 

Werkzame stof:
Ectoin

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

* Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

* Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

20 pastilles

8st

300ml

15 zakjes300ml

24st

750ml 2x75ml

907gr50/75ml 500ml

385ml
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