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Glanerbrugger dorpskamer:
van taarten bakken tot
sleutelen aan brommers

In memoriam:
Johnny Stübener

Met IVN langs oude
boerenwegen in
Stroinkslanden (Enschede)

Walter Overink in Dorpsraad Glanerbrug:

‘Wanneer je ergens een mening over hebt, mag
je er ook wel iets mee doen!’
GLANERBRUG - Walter Overink (65) woont al bijna 39 jaar
aan de Gronausestraat in Glanerbrug. Voor Walter een reden
om zitting te nemen in het Fietsveiligteam dat mee kon
praten over de herstructurering van de ‘stroat’. Betrokken
zijn bij zaken in Glanerbrug. Dat smaakte naar meer. Bij de
opening van de Gronausestraat melde hij zich met het
verzoek eens een tijdje aan de Dorpsraad Glanerbrug te
mogen snuffelen. Dat smaakte naar meer. En sinds november
vorig jaar maakt hij officieel deel uit van de DrG. Wij stellen
Walter nader aan u voor.
Waar liggen je wortels
eigenlijk?
Ik ben geboren in het
ziekenhuis van Gronau. Het
eerste jaar heb ik met mijn
ouders bij mijn opa en oma
aan de Leliestraat gewoond.
Daarna drie jaar aan de
Tweede Bothofstraat. Voordat
we naar de Cronjéstraat op
Dolphia verhuisden. In 1974
verhuisden het gezin naar de
Cantatestraat in Glanerbrug
waar we een van de eerste
bewoners van de muziekbuurt
waren. In 1979 trouwde ik met
Margo. Nadat ik in 1980 als
militair uit Libanon terug
kwam nestelden we ons in een
flatje aan de Shackletonstraat.
Drie jaar later verhuisden we
naar de Gronausestraat. Daar
wonen we nog steeds.

Welke band heb je met
Glanerbrug?
Als tiener woonde ik nog op
Dolphia. Een leeftijd waarop
je wel een deurtje verder wilt
kijken. En Glanerbrug trok
me altijd meer dan Enschede.
Als knaap van 16 met je
brommertje naar café Muller
aan de Veldstraat om onder
het genot van een colaatje een
potje te biljarten. Of naar de
instuif in het jeugdgebouw
aan de Schoolstraat. Ook later,
sinds we aan de Gronausestraat
wonen, genoot ik van de
gezelligheid. Denk maar eens
aan de braderieën in de jaren
80 en het Brugger Megafestijn
in de jaren 90.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat
het vroeger gezelliger was dan
nu.

Waarom heb je je gemeld bij
de Dorpsraad Glanerbrug?
Als bewoner van de Gronau
sestraat zat ik in het Fiets
veiligteam. Bij de opening van
de Gronausestraat afgelopen
zomer heb ik me aangemeld
bij de DrG. Ik ben iemand die
altijd wel ergens een mening
over heeft. Het leek me dan
ook een zinvolle invulling nu
ik met pensioen ben om me in
te zetten voor Glanerbrug. Ik
heb eerst een tijdje mee
gelopen met de vergaderingen
en de tijd genomen me te
verdiepen in bijvoorbeeld
onderwerpen als het zwembad
De Brug en de Droom van
Glanerbrug. De Dorpsraad
Glanerbrug is een groep
enthousiaste mensen waar ik
me eigenlijk direct thuis
voelde.
Welke rol denk je in de DrG
te kunnen spelen?
Ik heb als wegmarkeerder 40
jaar op straat gelopen. Met
een thema als verkeer heb ik
natuurlijk wel enige ervaring.
Ook binnen het Fiets
veilig
team had ik wel de nodige
ideeën. Maar dat hadden de

Na een paar maanden snuffelen maakt Walter Overink nu officieel deel uit van de Dorpsraad
(foto Jenne Smit)
Glanerbrug 
anderen ook. Met ons
beperkte budget moesten we
compromissen sluiten. Ik
moet zeggen dat ik wel
tevreden ben over het
resultaat. In de toekomst wil
ik me met name oriënteren
op de ontsluiting van de

Gronausestraat. Die zit nu
soms al verstopt. En straks
wordt er halverwege Enschede
en Glanerbrug nog een
nieuwe wijk gebouwd, het
Eschmarkerveld. En ook
verwacht ik dat op wissel
dagen het verkeer van en naar

camping de Twentse Es toe
zal nemen. Alle verkeer over
de Gronausestraat. Maar
daarnaast zal ik ook andere
zaken die op mijn pad komen
volgen.

Nieuw in Glanerbrug: Mondzorgpraktijk De Brug:‘Een mooi en gezond gebit is voor iedereen belangrijk’
GLANERBRUG – Een mooi en gezond gebit is voor iedereen
belangrijk. Sinds december vorig jaar vestigde Boyana
Gabraail – Kass Hanna (30) zich met Mondzorgpraktijk De
Brug in de voormalige huisartsenpraktijk aan de Nieuw
Frieslandstraat 8.
Een regelmatig bezoek aan de
mondhygiënist is van belang
voor het behoud van je gebit,
meent
Boyana.
“Een
mondhygiënist reinigt de
tanden grondig en controleert
daarnaast het tandvlees op
ontstekingen. Tevens geeft
een mondhygiënist advies en/
of instructies om het gebit
gezond en mooi te houden.”
“In Twente is het nog niet
gebruikelijk om preventief

naar een mondhygiënist te
gaan,” vervolgt Boyana. “Daar
probeer ik verandering in te
brengen omdat de mond en
het gebit een belangrijk aspect
zijn in de algehele gezondheid
van de mens. Veel mensen
hebben het idee dat je pas
naar de mondhygiënist hoeft
als je ouder bent of als er
problemen spelen in de
mondgezondheid. Het tegen
gestelde is waar en door

preventief een bezoek te
brengen aan een mond
hygiënist kunt u lang van uw
gebit genieten en mond
problemen voor zijn. Ook voor
kinderen is het van belang
zodat zij gaatjes en toekom
stige problemen in de mond
voorkomen. Voor kinderen
onder de 18 jaar wordt het
bezoek aan een mondhygiënist
volledig vergoed door de
zorgverzekeraar.”

Boyana Gabraail opende in december vorig jaar haar Mond
zorgpraktijk De Brug aan de Nieuw Frieslandstraat  (foto Jenne Smit)

en getogen in Glanerbrug en
het was voor hem dan ook
thuiskomen in zijn geboor
tedorp.”
Na een lange verbouwing zijn
de deuren van de praktijk
sinds afgelopen december
geopend. Mondzorgpraktijk
de Brug is een vrijgevestigde
mondhygiënistenpraktijk.

Informatie of een afspraak
maken?
“Samen met mijn echtgenoot Wilt u meer weten en/of een
ben ik afgelopen jaar ver- afspraak inplannen, kijk dan
huisd van Amsterdam naar op www.mondzorgpraktijk
Glanerbrug,” aldus Boyana. debrug.nl of bel naar 053“Mijn echtgenoot is geboren 3035200.
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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
kantooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen
met de Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer:
SHT, Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088555 11 88.

Gezondheidscentrum Glanermaten

VitaalCenter Smulders

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

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

Mondzorg en tandartsen

Ria van Buren-Zeelte, logopedist
Logopediepraktijk Glanerbrug
Avondroodvlinder 25
7534 LK Enschede
Telefoon: 0534613646
rvanburenlogopedie@hccnet.nl

Dental Art - 0538881974
Mondzorgpraktijk De Brug - 0533035200
De Boer - 0534619018
De Wals - 0534615808
Löwik - 0534615062
Rabenstein - 0534612280

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

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

Pedro Swier

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Tandarts buiten spreekuren

Verloskundigen

www.indienstvanhetleven.nl

Logopedie

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

Inloop voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere maandagmiddag van
14.00 - 17.00 uur en iedere woensdagochtend tussen 9.00 en
12.00 uur. Adres: Schipholtstraat 48B (voormalige veegpost)
Aanwezig op de inloop zijn:
Wijkcoaches van de Wijkteams Enschede (sluiten zowel
maandag als woensdag aan tijdens de inloop-tijden). Het
Wijkteam is ook per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@
twentsealliantie.nl
Buurtbemiddeling (voorlopig op de eerste maandag van de
maand, na de zomervakantie op de eerste woensdag van de
maand)
Medewerker van de Twentse Alliantie (sluit aan zowel
maandag als woensdag tijdens de inloop-tijden)
Domijn (voorlopig niet fysiek, wel telefonisch consult mogelijk)
Wijkagent (woensdagen tussen 10.30-11.30 uur)
Dorpsraad (nadere afspraken worden nog gemaakt)
Budget Advies Teams (woensdagen tussen 09.30 en 12.00 uur)
Handhaving (niet fysiek, wel telefonisch consult mogelijk)
Intact herstel en zelfhulp (Tactus) oneven weken van 10.30 –
12.00 uur
M-pact en Power
Liberein

Samenwerkende Apotheken Enschede
Openingstijden:

Uitvaarthuis Glanerbrug
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 10 maart 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.

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.

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.

Zondag 20 februari 10.00 uur ds. H. Kroeskop
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. J. Bekhof
Zondag 6 maart 10.00 uur ds. H. Kroeskop

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
apotheken in Losser voor spoedrecepten tot 23.00 uur terecht bij
apotheek Oldenzaal aan de Prins Bernardstraat 4 in Oldenzaal.
Telefoon: 0541516515.Daarna bij de dienstdoende apotheken in
Enschede of Hengelo.

Parochie Maria Vlucht

Fysiotherapie

Activiteiten Vrouwengilde
Glanerbrug in maart en april

Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. Telefoon: 0534618738.

Klachten over de bezorging alleen per mail naar All-Inn:
info@verspreidingen.nl onder vermelding van postcode en huisnummer.

Protestantse Gemeente Glanerbrug

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

OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Februari: geen vieringen
Vrijdag 4 maart. 10.00 uur: viering met vicaris Willy Rekveld

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

Ineke Smit staat borg voor gezelligheid
Op vrijdag 4 maart treedt Ineke Smit op in het parochiehuis.
Aanvang: 14.00 uur. Ineke begeleidt zichzelf op de gitaar en
vertelt tussen haar liedjes verhalen, anekdotes en gedichten. En
dat alles in onze eigen streektaal. Ineke is een veelzijdig artiest
die borg staat voor een middag vol gezelligheid.
Verder nog op programma:
Vrijdag 25 maart: notaris Pöppinghaus. Aanvang: 14.00 uur.
Locatie: parochiehuis.
Vrijdag 8 april: Els Bos met ‘De erfenis van mijn moeder’.
Aanvang: 14.00 uur. Locatie: parochiehuis.
Vrijdag 22 april: Afsluitend uitstapje met Ter Beek door ons
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Zwembad De Brug: Open of
slopen?
De Dorpsraad Glanerbrug is volop bezig om te onderzoeken
of het in 2017 gesloten zwembad De Brug weer kan worden
heropend. Ze hebben van de gemeente tot eind maart 2022
de mogelijkheid gekregen om met een haalbaar
heids
onderzoek te komen. Dit moet antwoord geven op de vraag of
het zwembad voor de periode van 15 jaar weer winstgevend
uitgebaat kan worden.
Bij het opstellen van dit haalbaarheidsonderzoek hebben wij
jouw hulp nodig! We vragen jou om onderstaande 17 vragen
(anoniem) in te vullen. Vul de vragenlijst op pagina 5 vana
deze grensstreek in, knip hem uit en lever hem in bij
Jumbo, AH, Coop Eschmarke, HEMA, Menger Mode,
Bakkerij Oonk of bij Slijterij Nijhuis.

mooie Twentse land. Op deze middagtocht brengen we een
bezoek aan de glasblazerij in Ootmarsum met als afsluiting een
overheerlijk driegangenmenu. Opgave kan op een van de
activiteiten.
Ook niet- leden zijn van harte welkom op de activiteiten van het
Vrouwengilde. Zij betalen 3 euro excl. koffie-thee en of een
drankje. Het uitstapje is uitsluitend voor de leden van het
Vrouwengilde Glanerbrug.
Meer informatie? Frouwke Velthuis (4615387).

Scouting Euregio verkoopt weer
potgrond in Glanerbrug!
GLANERBRUG – Scouting Euregio verkoopt potgrond online
via onze webshop. Net als vorig jaar. In de webshop kan iedereen
online onze potgrond bestellen en betalen via iDEAL. We
hebben zakken van 40 liter van prima kwaliteit (Primaterra)
en die kosten € 5 per zak, 3 zakken voor € 13,50 , en 10 zakken
voor 42 euro. We gaan de potgrond thuis bezorgen op zaterdag
5 maart tussen 9.00 en 15.00 uur.

met de trein vanuit glanerbrug
Wist u dat al op 1 januari 1868 het station Glanerbeek werd
geopend? Later werd de naam veranderd in Glanerbrug. In
1910 werd een stationsgebouw geopend dat tot 1950 werd
gebruikt.

De eerste reis vanaf station Glanerbrug maakte ik midden in de
oorlog. Mijn vader en moeder namen mij mee op reis naar
Amsterdam. Daar woonde de oudste broer van mijn vader,
dichtbij Artis herinner ik me nog. Ingestapt in Glanerbrug.
Ouderwetse stoomlocomotief die puffend de wagons met
houten banken richting het westen trok. Vond het als een kind
een enorme belevenis.
Op de terugreis werd onze trein tussen Amersfoort en
Apeldoorn onverwacht beschoten door Engelse oorlogs
vliegtuigen. Die zagen deze trein blijkbaar aan voor een trein
die Duitsers of Duits oorlogsmateriaal vervoerde. Enorme
paniek!
Alle volwassenen doken hevig geschrokken onder de houten
bankjes. Gelukkig liep het goed af en kwamen we ongedeerd
weer terug in Glanerbrug.
Maar het had wel een diepe indruk gemaakt op Henkie…

Scouting Euregio is de scoutinggroep van Glanerbrug en
Enschede-Oost. Onze blokhut staat aan de Haverkampweg en
daar draaien we wekelijks opkomsten met een welpengroep
(donderdag), een scoutsgroep (woensdag) en explorers en stam
(vrijdag). Nieuwe leden zijn welkom, we hebben geen ledenstop.

Eerste kookworkshop Samen
voor de Buurt: lekker eten en
goede gesprekken
GLANERBRUG - Op dinsdag 1 februari ging de eerste
kookworkshop van start die wordt georganiseerd bij Avanti
Wilskracht. De actie hebben we kunnen opzetten door de
campagne van Samen voor de Buurt.
In de keuken van Avanti Wilskracht is die dag hard gewerkt om
een lekker menu op tafel te krijgen. De vijf deelnemers hebben

Moe maar voldaan - zoals dat heet- gingen we vanaf station
Glanerbrug weer naar huis.
Henk van der Vegt

In de Dorpskamer Glanerbrug is steeds meer te doen!!
GLANERBRUG – De Dorpskamer aan de Schipholtstraat
48B in Glanerbrug is een plek waar iedereen welkom is en
waar alles in overleg kan. Individueel of als groep(je). Sinds
augustus vorig jaar zijn er dan ook al tal van activiteiten
opgestart. Naast de Wijkwijzer is in de Dorpskamer onder
andere ook een taalgroep, creatieve groep en klussenploeg
actief. En deze maand februari is op dinsdag- en donder
dagmorgen de inloop met een gevarieerd activiteiten
programma opgestart. Op donderdag 17 februari kunt u
ontbijten, op dinsdag 22 februari meedoen aan de Hollandse
quiz en donderdag 24 februari aan de spelletjesochtend. In
de Dorpskamer Glanerbrug is steeds meer te doen!!

De bezorging in Glanerbrug is
gratis. Aan huis bezorgen in
Enschede, Lonneker, Glane,
Losser, Overdinkel en Buurse kan
ook. Daarvoor rekenen we € 3,00
per bestelling, direct af te rekenen
bij de bestelling.
Het is ook mogelijk om die dag
bestelde potgrond af te halen op de boerderij van de familie
Schurink, aan de Kersdijk 251 in Glanerbrug. We leggen de
potgrond klaar op naam.
Kijk dus in onze webshop:
www.scoutingeuregio.nl/potgrond/

Niet lang na de oorlog gingen we op
schoolreis. Met de trein vanaf
Glanerbrug helemaal naar Rotter
dam. Naar diergaarde Blijdorp!
We moesten allemaal van huis een bekertje meenemen dat aan
een touwtje om onze nek hing.
Aangekomen in Rotterdam na een reis van bijna drie uur
zouden we allemaal ranja krijgen. Lekker na zo’n lange reis.
We keken ernaar uit. Uit een grote ketel werd de ranja in onze
bekertjes gegoten.
Maar wat viel dat letterlijk vies tegen.
Want het Rotterdamse drinkwater smaakte de eerste jaren na
de oorlog ontzettend naar chloor.
Ordinair gezegd, het was niet te zuipen!
Gelukkig maakte het bezoek aan de dierentuin veel goed.
Voor het eerst in je leven zag je apen, leeuwen en olifanten.

De Dorpskamer, een initiatief van meerdere welzijnspartijen,
moet uitgroeien tot een plek waar alle Glanerbruggers welkom
zijn, met of zonder hulpvraag. Ze kunnen er niet alleen
ondersteuning vragen bij de mensen van de Wijkwijzer, maar
ook pannenkoeken bakken, een kaartje leggen of creatief bezig
zijn. Alles kan in overleg, zeggen medewerkers Sanne, Ellen,
Kicha. Cindy en Wilfried van de Dorpskamer. “De Dorpskamer
moet een herkenbare, veilige basisplek voor Glanerbruggers
worden. We willen als het ware zowel springplank als vangnet
voor hen zijn.”
Het idee komt uit Doetinchem. “Daar heet het de Stadskamer”,
zegt Sanne. Het idee is dat de Dorpskamer ook de kosten van
hulpverlening kan drukken, omdat partijen makkelijker
kunnen samenwerken. Wat er precies te doen is, is aan de
Glanerbruggers zelf. Zij kunnen met plannen en voorstellen
komen. “In principe is alles mogelijk. Alle activiteiten en
ideeën die het mooier en leuker maken in Glanerbrug zijn
welkom.”
Info of ideeën? Neem contact op met Sanne Hofmeijer (06
10005678 of s.hofmeijer@alifa.nl), Ellen Kroezen (0620368164),
Kicha Prosz (0651429289) of Cindy Reuver (0613676465).
Mailen kan ook: dorpskamerglanerbrug@gmail.com
Ga voor meer informatie ook naar de Facebooksite
www.facebook.com/dorpskamerglanerbrug

aan de hand van het recept van chef-kok Gerard veel
verschillende voorbereidende werkzaamheden verricht. Er
werd gestart met het maken van een amuse: witlofschelpje met
appel, ei en garnaal. Het hoofdgerecht was een rode bieten
carpaccio met zoute haring. Zowel voor de chef-kok als voor de
deelnemers was dit een nog niet eerder gemaakte combinatie.
Tijdens het koken en het eten werden er interessante gesprekken
gevoerd door de deelnemers, waardoor het erg gezellig was. Het
hoofdgerecht bestond uit zelfgemaakte Italiaanse gehaktballen,
ratatouille en puree uit de oven. Het feit dat er bijna niets over
bleef was een teken dat het erg goed smaakte. De afsluiter was
een ijskoffie, waarbij er met een goed gevoel afgesloten werd.
Insteek is om de kookworkshop nogmaals te organiseren,
nadere informatie over de datum volgt via de website www.
avantiwilskracht.nl
Bij interesse of vragen kan er contact op worden genomen
met Joost Kock via 06-10359564 of verenigingsmanager@
avantiwilskracht.nl

Avanti W.-icoon Bennie Nijhuis was een van de deelnemers aan
(foto Avanti W.)
de kookworkshop 
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Zonder afspraak een vaccinatie
halen in Glanerbrug
GLANERBRUG - Zonder afspraak een coronavaccinatie halen
is binnenkort mogelijk bij de pop-up priklocatie in
Glanerbrug. Inwoners kunnen er ook terecht voor informatie
over de coronavaccinatie. De pop-up locatie staat bij
Muziekgebouw Wilhelmina aan de Schipholtstraat 41, op
dinsdag 22 februari van 13.00 - 19.00 uur

nl staat een overzicht van alle GGD-vaccinatielocaties waar
inwoners zich zonder afspraak kunnen laten vaccineren tegen
corona. Of kijk op de website van GGD Twente:
ggdtwente.nl/corona/corona-vaccinaties/de-corona-vaccinatielocaties-en-openingstijden

Een probleem dat aandacht
verdient: Menstruatie-armoede

GGD Twente bekijkt samen met gemeenten waar het in Twente
mogelijk is om kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij te
vaccineren. Zo krijgt iedereen die dat wil, de mogelijkheid om
zich te laten vaccineren tegen corona. Bij de pop-up vaccinatie
locaties kunnen inwoners zonder afspraak terecht voor een
booster- (vanaf 18 jaar), eerste- of tweede vaccinatie.
Informatiepunt
Belangrijk onderdeel van de pop-up vaccinatielocaties is het
informatiepunt. GGD-medewerkers staan klaar om iedereen
met vragen en twijfels te woord te staan.
Ook op alle vaccinatielocaties van GGD Twente kan men terecht
voor een prik zonder afspraak. Op www.prikkenzonderafspraak.

Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

1999,-

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

1699,-

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

Fonk E-go® Plus
· E-Motion middenmotor
· Inclusief 300 Wh accu
· 7 versnellingen

Actie geldig t/m 28 febr. 2022

Woensdags gesloten
GEVESTIGD
SEDERT 1959

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

wij houden van fietsen

Wandtegels
afm. 20 x 25 cm 1e keus vanaf
Wandtegels
afm. 25 x 33 cm grijs gevl.glans
Vloertegels antraciet 60 x 60 cm door en door
Vloertegels Rock
30 x 60 door en door

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

Div. soorten bestrating 20x30 6 cm dik vanaf

€ 12,50/m²

Belangrijke mededeling
Belangrijke
mededeling
(prijzen zijn incl. BTW)
voor brilen
voor
brilen
Bezoek nucontactlensdragers.
onze showroom voor al uw tegels
contactlensdragers.
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 7.30 uur - 17.30 uur
Div. soorten behang vanaf

€

4,95/rol

Door sommige ziektekostenverzekeraars wordt,
met betrekking
tot vergoeding
van brillen en brillenglazen,
Door sommige
ziektekostenverzekeraars
zaterdag
8.30wordt,
uur - 12.00 uur
indruk
met betrekkingeen
totfoutieve
vergoeding
vangewekt.
brillen en brillenglazen,
foutieve
indruk
gewekt.
U bent voor deeen
aanschaf
van
een bril
of contactlenzen

Gerridzen
Bouwmaterialen
BVdoor hen genoemde optiekketen.
NIET
aangewezen
de
U bent
voor de op
aanschaf
van een bril of contactlenzen
Euregioweg
257
NIET
aangewezen
op de
door
genoemde
optiekketen.
U declareert
de nota
van
onshen
bij uw
zorgverzekeraar.
www.gerridzennl
De daarvoor
in aanmerking
komende
vergoedingsbedragen
U declareert
de nota van
ons bij uw
zorgverzekeraar.
tel.nr.: 053
- 4 35aan
60inu54aanmerking
worden
uitgekeerd. Ook
kunnen
wij middels een
De
daarvoor
komende
vergoedingsbedragen

elektronisch
uw aanvraag
voor
vergoeding
worden declaratiesysteem
aan u uitgekeerd. Ook
kunnen wij
middels
een
bijelektronisch
de meeste zorgverzekeraars
indienen
en dit
bedrag
declaratiesysteemon-line
uw aanvraag
voor
vergoeding
direct
op de nota in mindering
brengen.en dit bedrag
bij de meeste
zorgverzekeraars
on-line indienen
direct
op deblijven
nota inmaken
mindering
brengen.
Dus … u kunt
gebruik
van ons
onovertroffen
vakmanschap,
onze fantastische
service
bediening.
Dus … u kunt gebruik
blijven maken
van en
ons…onovertroffen
vakmanschap, onze fantastische service en … bediening.
Graag tot ziens in onze zaak.
Graag tot ziens in onze zaak.

Ook voor uw
administraties

DOLPHIA/GLANERBRUG - Ik hoor u denken, dat woord hoor
je de laatste tijd steeds vaker. Dat is maar goed ook. Het is
goed dat er meer bekendheid komt aan dit probleem Want
wat is menstruatie-armoede eigenlijk?
Er zijn vrouwen en meisjes in ons land die simpelweg niet het
geld hebben om maandverband en/of tampons te kopen. Die
daarom vaak grote schaamte kennen. Want wat doe je als je je
weekgeld hard nodig hebt voor eten. Of voor benzine om op je
werk te komen om je baan te kunnen behouden. Dan is er soms
geen geld over. Als oplossing gebruiken ze dan maar veel
toiletpapier, oude lappen of soms zelfs een luier van de kinderen.
U kunt zich voorstellen dat de schaamte groot is. Om deze
vrouwen/meisjes te ondersteunen is er het Menstruatieproducten
Uitgiftepunten (MUP).
All4free voor de minima in Twente is een particulier initiatief die
al ruim 12 jaar minderbedeelden ondersteund in alle facetten
van het leven. Denk aan kleding, voedsel, verjaardagscadeaus
en/of traktatie voor de kinderen, maar ook met menstruatie
producten. Deze producten werden weggeven op de groep en/of
bij noodaanvragen. De vraag naar de producten werd door de
jaren heen steeds groter. In samenwerking met het Stichting
Armoedefonds die al vele MUP’s ondersteunt zijn zij met 5
uitgiftepunten gestart in Hengelo, Oldenzaal en Enschede.
Voor Enschede kunt u terecht voor hulp maar ook voor donaties
om te ondersteunen bij de volgende punten.
DOLPHIA/GLANERBRUG: Slankweg 37.
Contactpersoon: Sandra Haveman Email: Mp3xd@live.nl
TWEKKELERVELD: Het Zonnehuuske, Meteorenstaat 54
’t Proathuus, Regulusstraat 8.
Contactpersonen: Patricia A. Bousema en Elisa Limas.
Email: Hetzonnehuuske@gmail.com
Voor meer informatie over All4free zie: https://all4freetwente.nl/
We gaan helpen daar waar nodig!

Wilt u ook
adverteren in
deze krant?
Bel
053-461 33 66

G RONAUSESTRAAT 1199 G LANERBRUG T EL. (053) 461 53 53
G RONAUSESTRAAT 1199 G LANERBRUG T EL. (053) 461 53 53
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In memoriam Johnny Stübener
Tot mijn grote ontsteltenis vernam ik dat mijn medecolumnist Johnny Stübener is overleden. Veel te jong.
Hij was oud-leerling van de MTS in Enschede waarvan ik
vanaf de oprichting van deze school in 1965 tot 1972 een van
de leraren was. Bij de oprichting van deze school was Johnny
nog maar twee jaar!
In hem heeft Glanerbrug een inwoner verloren die veel voor
mijn geboortedorp heeft betekend.
Van harte wens ik zijn familie veel sterkte toe met dit grote
verlies. Ik hoop dat zij steun mogen vinden in de wetenschap
dat veel Glanerbruggers hem dankbaar zullen zijn voor wat
hij heeft gedaan voor hun dorp!
Henk van der Vegt

Nick te Brake nieuwe wijkregisseur
Noord, andere stap Jeffrey Brinkman
ENSCHEDE - Het team Stadsdeelmanagement Noord is weer
compleet. Nick te Brake gaat van start als wijkregisseur na
het vertrek van Anne Oude Nijeweme. Anne blijft een collega
en werkt sinds eind 2021 bij de afdeling ruimtelijke
ontwikkeling & beheer als verandermanager.
Andere stap Jeffrey Brinkman
Jeffrey Brinkman blijft wijkregisseur en gaat daarnaast voor 12-16
uur het team participatie versterken. Hij gaat stadsbreed aan de
slag met inwonersvertegenwoordiging, Kracht van de Stad en
wijkbudget.
Daarnaast vond Kiona Grotenhuis het een mooie uitdaging om in
de wijk Velve-Lindenhof aan de slag te gaan.
Nu even alles overzichtelijk op de rij:

Laatste ‘Proat van de stroat’!
Niet van Johnny, maar voor Johnny
Bijna iedere uitgave van de Grenstreek was voorzien van een
‘Proat van de stroat’. Een column van Johnny Stübener, een
Glanerbrugger pur sang. Tot ons grote verdriet is Johnny niet
meer onder ons. Daarom dragen we deze laatste ‘Proat van de
stroat’ op aan de man die alles had waar Noaberschap voor
staat. Johnny was wedstrijdsecretaris bij Eilermark, speelde in
de 45+ bij ‘De Blauwen’, schreef columns voor Eilermark, was
de man die de kar trok voor het jubileumboek voor het 100 jarig
bestaan van Eilermark en was vanaf dag één onze secretaris bij
Supportersvereniging Glanerbrug.
Op Johnny kon je altijd rekenen. Een man tekort bij het voetbal
of als wij met de Supportersvereniging een FC Twente Quiz
wilden houden zei hij: Geen probleem, dat maak ik wel! Binnen
no-time had je dan een quiz waar menig quizmaster jaloers op
was. Alles tot in de puntjes geregeld en omkoping om een
foutief antwoord om te zetten naar een goed antwoord was niet
‘in Frage’. Streng maar rechtvaardig.
Johnny, de man die de zoetjes doormidden brak op zijn werk.
De ene helft in de thee deed en de andere helft netjes in het
zakje deed waar de andere halve zoetjes al in zaten. De man die
naast alle glazen of flessen bier een cola dronk als er geproost
werd na weer een fantastisch jaar met onze vereniging en de
man die alle Twente boekjes van alle jaren in zijn bezit had. Je

Wijkregisseurs Team Noord
Kaz Wesseloo:
Twekkelerveld, UT en Kennispark
Eva Lulof:
Deppenbroek, Mekkelholt en Roombeek
Nick te Brake:	
Lonneker, Walhof, Roessingh & Bolhaar,
buitengebied (Noord) en Ribbelt Stokhorst
& Schreurserve (Oost)
NB. Vliegveld Evenemententerrein valt onder Nick. Kaz en Eva
blijven komende 5 maanden aanspreekpunt voor de noodopvang
asielzoekers.

Zwembad De Brug: Open of slopen?
Zoals jij misschien al weet zijn wij, de Dorpsraad Glanerbrug, volop bezig om te onderzoeken of het in 2017 gesloten zwembad De Brug weer
kan worden heropend. Van de gemeente hebben wij tot eind maart 2022 de mogelijkheid gekregen om met een haalbaarheidsonderzoek te
komen. Dit moet antwoord geven op de vraag of het zwembad voor de periode van 15 jaar weer winstgevend uitgebaat kan worden.
Bij het opstellen van dit haalbaarheidsonderzoek hebben wij jouw hulp nodig! We vragen jou om onderstaande 17 vragen (anoniem) in te
vullen. Vul de vragenlijst in, knip hem uit en lever hem in bij Jumbo, AH, Coop Eschmarke, HEMA, Menger Mode, Bakkerij Oonk of bij Slijterij
Nijhuis.

VERLEDEN
Heb jij in het verleden van het oude
zwembad gebruik gemaakt?
Zo ja, wat was jouw bezoekgedrag?
O 1x per week
O 2x per week
O 3x per week
O Vaker dan 3x per week
O Niet van toepassing

Ja
O

Nee
O

HEDEN

Ja

Nee

Ga jij nu naar andere zwembaden in de omgeving?
Zo ja, hoe vaak?
O 1x per week
O 2x per week
O 3x per week
O Vaker dan 3x per week
O Niet van toepassing

O

O

En waarvoor?
O zwemles
O recreatief zwemmen
O banenzwemmen
O groepslessen
O verenigingensport
O doelgroepzwemmen (denk aan senioren-, gehandicapten-,
zwangerschaps-, baby- of revalidatiezwemmen, etc.)
O Niet van toepassing

TOEKOMST

Ja

Nee

Denk jij gebruik te gaan maken van het zwembad
O
O
als het heropend wordt?
Voor welk doel denk jij gebruik te gaan maken van
het zwembad na heropening?
O banenzwemmen
O recreatief zwemmen
O zwemles
O groepslessen
O verenigingensport
O d oelgroepzwemmen (denk aan senioren, gehandicapten,
zwangerschapszwemmen, babyzwemmen, revalidatie, etc.)
O Niet van toepassing
Hoe vaak denk jij dat jij per week gebruik gaat maken van het te
heropenen zwembad en waarvoor? Selecteer 1 antwoord in elke rij.
Aantal keren per week
1x
2x
3x
vaker NVT
zwemles
O
O
O
O
O
banenzwemmen
O
O
O
O
O
vrij zwemmen
O
O
O
O
O
groepslessen
O
O
O
O
O
verenigingensport
O
O
O
O
O

MEEHELPEN?
Ben je bereid als vrijwilliger bij te dragen aan de openstelling en/of in
standhouden van het zwembad?
O Als toezichthouder (ben al gediplomeerd)
O Als toezichthouder (ben nu nog niet gediplomeerd)
O Bij het geven van zwemles (ben al gediplomeerd)

vroeg hem iets over de thuiswedstrijd tegen Heerenveen in 2002
en hij zocht het op als een voorwaardig finalist bij 2 voor 12.
Voor ons als supportersvereniging was Johnny van onschatbare
waarde. Wilde nooit op de voorgrond aanwezig zijn, maar was
aan de achterkant de motor van onze SV. De ‘ Proat van de
stroat’ mag Johnny helaas dan niet meer schrijven, dus deze
laatste dragen wij op aan Johnny. Van de reis die we gestart zijn
met onze vereniging ben je helaas geen onderdeel meer, omdat
je voortijdig deze reis moest staken.
Johnny, deze ‘ Proat van de stroat’ is voor jou als dank voor
onze Noaberschap en alle mooie hoogtepunten die we met jou
hebben mogen delen.
You’ll Never Walk Alone
Rust zacht,
je Noabers van Supportersvereniging Glanerbrug

Wijkregisseurs Team Oost
Jeffrey Brinkman: Dolphia, Sleutelkamp (woonwagenlocatie)
Kiona Grotenhuis:	Velve-Lindenhof, Varvik-Diekman, Hogeland,
Wooldrik, buitengebied
Job Kantelberg: 	Glanerbrug, Eschmarke, Leuriks en Euregio
en Bedrijventerrein
De bovenstaande verdeling geldt officieel vanaf 1 maart 2022.

O Bij het geven van zwemles (ben nu nog niet gediplomeerd)
O H ulp bij huishoudelijke taken zoals schoonmaak, receptie, kassa of
horeca
O Nee
Indien de vorige vraag niet met ‘nee’ beantwoord is, voor hoeveel uren
per week?
O 2-6 uur
O 7-10 uur
O 11-15 uur
O 16-20 uur
O Niet van toepassing

Ja

Nee

Ben je bereid om eenmalig een donatie te doen?
O
O
Indien ja: wat zou uw eenmalige bijdrage dan zijn? € _____________
O
O
Ben je bereid om maandelijks te sponsoren?
Indien ja: wat zou je maandelijkse sponsorbijdrage dan zijn? € _____
Ben je bereid om fysiek bij te dragen aan de
O
O
renovatie van het zwembad?

OVER JOU
Wat is jouw leeftijd?
O 13-19 jaar
O 20-39 jaar
O 40-59 jaar
O Ouder dan 60 jaar
Wat is jouw gezinssituatie?
O Alleenstaand
O Eenoudergezin
O 2 of meer volwassenen, geen kinderen
O Gezin met 2 of meer ouders/opvoeders
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst! Voor vragen en/
of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via info@dorpsraadglanerbrug.nl. De resultaten van deze vragenlijst volgen op onze sociale
media kanalen en in de Grensstreek.
Team Dorpsraad Glanerbrug: Bert, Lorette, Henriette, Coen, Herman
en Walter
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

Ritter Sport

Milka

Choco granen 126gr

Daim

Alle beschikbare varianten
100gr

126gr

100gr

3-pack

3-pack

-71%

-47%

-31%

€ 0,69

€ 0,79

€ 0,79

elders € 2,39

100st

elders € 1,15

Axe

Cannabidiol (CBD)

Wegwerphandschoenen
Vinyl maat s, m, l, xl
gepoederd of poedervrij

elders € 1,50

Aftershave alaska 100ml

Lucovitaal 5mg 30 caps of
sinas/mint 5% 10ml

100ml

-40%

-50%

€ 3,99

€ 9,99

elders € 7,92

Maroussia

CADE

Woman edt 15ml

Mexx

AU T I P

15ml

Life is now edt man 30ml

CADE

€ 1,99

elders € 3,29

Van Gils

AU T I P

30ml

CADE

Frosted man edt 75ml

AU T I P

75ml

-83%

-80%

-80%

€ 1,99

€ 3,99

€ 4,99

elders € 11,42

Tabac

Geschenkverpakking craftsman
edt/showergel 50/75ml

CADE

AU T I P

50/75ml

elders € 19,92

Bruno Banani

Dangerous woman edt 40ml

CADE

€ 4,99

€ 9,99

Rice fusion peking duck 160gr

elders € 19,95

Milka
160gr

1l

-75%

3 voor

* Exclusief statiegeld

€ 1,00*
elders € 4,05

Grolsch

Max champiolade 270gr

270gr

-64%

-50%

€ 0,79

€ 1,50

elders € 2,19

Diverse soorten
Touch of 1l
Per stuk € 0,39

40ml

-50%

Pringles

Spa

AU T I P

-78%
elders € 22,75

elders € 24,84

Radler minder zoet
citroen 0,0% 300ml
Per 6-pack € 1,99

300ml
* Exclusief statiegeld

24 flesjes
€ 5,99 *

elders € 2,99

Wij zoeken collega's van 13 tot 99 jaar!

alle openstaande vacatures staan op www.diegrenze.nl/werkenbij
of stuur jouw CV en motivatie naar sollicitatie@diegrenze.nl

filiaalleiders - drogisten - verkoopmedewerkers - hulpkrachten

@medikamentediegrenze

Almelo (3x)
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
Veenendaal
Venlo

Waalwijk
Winschoten
Winterswijk (3x)

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
7 februari t/m 21 februari 2022
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Met IVN langs oude boerenwegen in Stroinkslanden
ENSCHEDE - Op dinsdagmiddag 22 februari organiseert IVN
Enschede een wandeling langs de oude boerenweggetjes die
nog zichtbaar zijn in de wijk Stroinkslanden.
U wandelt met een IVN-gids langs oude boerenerven over
oude weggetjes, met oude sporen van het land, zoals het was
vóór de wijk er werd gebouwd. We gaan langs erve ‘het
Zwartkate’ (al in het jaar 1300 vermeld) en erve ‘Verwoold’.
En hebt u ooit gehoord van ‘Kloetn Naatje’? Wat een prachtige
namen hebben die erven! En weet u waar de Stroinksweg
liep? De IVN-gids laat het u allemaal zien tijdens deze
wandeling, ook hoe deze oude wegen gelukkig nog steeds de
natuur in de Stad verbinden met de natuur in het Land.

GLANERBRUG – Vind je zingen leuk? Dan kun je ook bij
Wilhelmina terecht. Het kinderkoor Wilhelmina (KIWI)
repeteert iedere woensdag middag van 15.30-16.15 uur in de
Rank aan de Schipholtstraat 41. Onder leiding van 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

Kom gezellig ontbijten bij de
Dorpskamer

De wandeling is ca. 5 kilometer en duurt ongeveer 2,5 uur. We
starten omstreeks 13.30 uur. We hebben groepen van maximaal
10 personen. Aanmelden via onze website is noodzakelijk
www.ivn.nl/afdeling/enschede

(foto G. Koster)

Na aanmelding hoort u uiterlijk 2 dagen van tevoren de exacte
startplaats en starttijd. Dit omdat we groepjes op verschillende
momenten willen laten vertrekken. U bent van harte welkom en
deelname is gratis. Een kleine gift wordt op prijs gesteld. U kunt
zich aanmelden tot 18 februari a.s.

Goed om te weten in verband met corona: maximaal 10
personen per gids tenzij er op 22 februari andere regels gelden.
We geven elkaar niets in handen, en lenen niets uit. Natuurlijk
houden we 1,5 meter afstand. Hoest u, bent u verkouden of heeft
u koorts, blijf dan thuis en meld u af.

Zwembad extra open in voorjaarsvakantie
ENSCHEDE - De vakantie is bij uitstek de tijd om leuke dingen
te doen met de familie. Tijdens de voorjaarsvakantie is het
zwembad op gepaste wijze open. Om de veiligheid te
waarborgen wordt er conform de richtlijnen van het RIVM
een corona check bij de entree gedaan. Maar daarnaast werkt
het zwembad nog steeds met beperkte groepsgrootte en
tijdsblokken.
“Wij zijn blij dat we dat we veel kinderen een weer leuk uitje in
de vakantie kunnen bezorgen,” vertelt Erik Kroeze teamleider
zwembaden. “De richtlijnen schrijven voor dat we één persoon
per vijf vierkante meter mogen toelaten. We hopen dat dit er snel
af gaat maar hanteren tot die tijd nog een maximum van 350
mensen per tijdsblok toe.”
Normaal is het zwembad op woensdagmiddag/avond, vrijdag
avond en zondag geopend voor recreatief zwemmen. Tijdens de
voorjaarvakantie zijn hier extra momenten aan toegevoegd en
kun je ook op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
11.00 tot 15.00 uur zwemmen.
Extra zwemles
Tijdens de voorjaarsvakantie kunnen kinderen die al op zwemles
zitten en watervrij zijn een extra zwemles volgen. Ook kinderen

SV SPORTLUST
Zaterdag 19 februari
Thuis
12:45 Sportlust Gl. 3 - Quick ‘20 9
13:00 Sportlust Gl. JO19-1 - Zenderen V. JO19-1
15:00 Sportlust Gl. 1 - Drienerlo 1
Uit
15:00 Vogido 4 - Sportlust Gl. 4
12:30 Losser JO15-3 - Sportlust Gl. JO15-1

Zaterdag 26 februari
Thuis
15:00 Sportlust Gl. 1 - FC Aramea 1
Uit
14:15 De Esch 6 - Sportlust Gl. 4

die niet bij Sportaal zwemles volgen kunnen hier aan deelnemen.
De boostzwemles van twee uur bestaat uit oefeningen en leuke
leerzame spelletjes en is inclusief een korte pauze. Kinderen
krijgen zodoende een boost om verder te komen met de
zwemonderdelen. Op deze manier worden kinderen sneller
zwemvaardig om zo eerder een diploma te halen. De lessen
kosten € 24,50 en zijn op woensdag en vrijdag van 13.00 tot 15.00
uur.
Aqua Extra
Speciaal voor kinderen met een zwemdiploma, maar in de
corona tijd niet echt de gelegenheid gehad om de zwem
vaardigheid bij te houden bieden in het Aquadrome een opfrisles
aan onder de naam Aqua Extra. Voor € 7,50 ga je een uur lang
lekker zwemmen en alles oefenen wat je ooit hebt geleerd zodat
weer opgefrist het water in kunt tijdens je vakantie! Survival
technieken/conditie en alle zwemslagen komen weer aanbod.
Deze lessen worden op zaterdag 19 februari om 13.30 uur en
maandag 21 februari om 13.00 en 14.00 uur. Er is beperkt plek,
via de website kunnen kinderen zich aanmelden.
Kijk voor de actuele openingstijden en het reserveren van een
kaartje op www.sportaal.nl/tickets.

Zaterdag 5 maart
Thuis
11:00 Sportlust Gl. JO15-1 - Lutte De JO15-2
12:45 Sportlust Gl. JO17-1 - Vogido JO17-2
14:30 Sportlust Gl. 4 - De Tubanters 4
15:00 Sportlust Gl. O23-1 - BWO O23-1
UIt
09:45 De Tubanters JO12-3 - Sportlust JO12-1
10:00 Sparta E. JO11-7 - Sportlust Gl. JO11-1
14:30 Juliana ‘32 2 - Sportlust Gl. 3
16:00 Reutum JO19-1 - Sportlust Gl. JO19-1
16:30 Barbaros 1 - Sportlust Gl. 1

SC OVERDINKEL

Zingen doe je ook bij Wilhelmina!

Samen ontbijten is veel gezelliger dan alleen! Dat is precies de
reden dat wij een gezamenlijk ontbijtje gaan organiseren bij de
Dorpskamer. Lekker eten en ondertussen een praatje maken en
nieuwe mensen leren kennen. Wij zorgen voor broodjes, beleg,
een gekookt eitje en natuurlijk verse koffie en thee.
Op donderdag 17 februari staat de ontbijttafel klaar tussen
9.00 – 10.00 uur aan de Schipholtstraat 48B in Glanerbrug.
Kun je niet op dat tijdstip, dan ben je natuurlijk ook van harte
welkom bij de andere activiteiten van de dorpskamer.
Bijvoorbeeld bij de inloop op dinsdag en donderdagochtend
tussen 9.00 – 12.00 uur. Hier staat altijd koffie en thee klaar en is
er ruimte voor een praatje of een leuke activiteit. De inloop is er
voor alle inwoners van Glanerbrug die meer sociale contacten
willen of op zoek zijn naar een zinvolle daginvulling.
Meld je snel aan want vol=vol!! Wij hebben plek voor maximaal 8
personen. Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het
RIVM. Een vrije gift is welkom
Voor aanmelding of informatie kun je terecht bij op onze
Facebookpagina: Dorpskamerglanerbrug en bij Ellen Kroezen
(06 203 68 164) of dorpskamerglanerbrug@gmail.com

Winterse activiteiten in de
voorjaarsvakantie!
Volgende week is het voorjaarvakantie in Enschede. Sportaal
organiseert een aantal leuke activiteiten voor de basisschool
kinderen! Zodat ze lekker kunnen bewegen en hun energie
kwijt kunnen, want bewegen is gezond.
Op dinsdag 22 februari kunnen kinderen meedoen in Prismare
aan het lasergame toernooi. En voor woensdag 23 februari staat
het TikTok Jachtseizoen weer op de planning in de wijken
Roombeek en Deppenbroek.
Ook al zijn de Olympische Spelen net afgelopen, in de
voorjaarsvakantie kunnen kinderen op donderdag 24 en vrijdag
25 februari deelnemen aan de Wintergames. De Pathmoshal
wordt omgetoverd tot een winter speelparadijs met een
stormbaan en de mogelijkheid om te ‘snowboarden’. Elke dag
zijn er twee blokken waar kinderen zich voor kunnen inschrijven.
Er is een ochtendblok van 11.00 tot 13.00 uur en middagblok van
13.30 tot 15.30 uur. Deelname kost € 2,50.
PAGINA 1
Omdat er beperkt plek is dienen kinderen zich aanmelden voor
de activiteiten via www.enschedeactief.nl. De activiteiten worden
georganiseerd volgens de richtlijnen van het RIVM.

Zaterdag 19 februari

14:00 Zenderen V. 1 - Sc. Overdinkel 1

Thuis
12:00 Sc. Overdinkel JO15-1 - De Esch JO15-2
13:30 Sc. Overdinkel 3 - BZSV Bl.witters 3
14:00 Overdinkel JO17-1 - v.v. Twenthe JO17-1
Uit
08:30 Sparta E. JO13-5 - Overdinkel JO13-1JM
08:30 Quick ‘20 MO11-1 - Overdinkel MO11-1
12:30 SDC ‘12 MO17-1 - Overdinkel MO17-1

Zaterdag 26 februari
17:00 Sc. Overdinkel 2 - AJC’96 3

Zondag 27 februari
14:00 BSC Unisson 1 - Sc. Overdinkel 1

Zaterdag 5 maart

Thuis
09:00 Sc. Overdinkel JO9-2JM - Tubantia JO9-3
10:00 Sc. Overdinkel JO10-1 - RSC JO10-1JM
10:00 Overdinkel JO11-1JM - Avanti W. JO11-4
Zondag 20 februari
10:00 Sc. Overdinkel JO12-1 - Vogido JO12-2
Thuis
12:30 Overdinkel JO15-2 - Berghuizen JO15-1
10:00 Sc. Overdinkel 2 - Vosta 3
Uit
Uit
08:30 Victoria ‘28 JO8-1 - Overdinkel JO8-1JM
10:00 De Tubanters 4 - Sc. Overdinkel 3
Kijk altijd voor de laatste wedstrijdwijzigingen op voetbal.nl van de KNVB!

10:00 AJC ‘96 JO13-1 - Overdinkel JO13-1JM
10:00 Avanti W. JO9-4 - Overdinkel JO9-1JM
12:15 GVV Eilermark 3 - Sc. Overdinkel 2
12:15 GFC MO17-2 - Sc. Overdinkel MO17-1
13:00 SV De Lutte JO15-1 - Overdinkel JO15-1
14:30 Sparta E. 8 - Sc. Overdinkel 3
14:30 Enter JO19-1 - Sc. Overdinkel JO19-1
16:00 Delden JO17-1 - Sc. Overdinkel JO17-1

Zondag 6 maart
Thuis
10:45 Sc. Overdinkel 4 - Avanti W. 5
14:00 Sc. Overdinkel 1 - Victoria ‘28 1
Uit
09:00 SV De Lutte 6 - Sc. Overdinkel 3

GRENSSTREEK
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Jaargetijdenweg 6, 7532 SX Enschede
Mail.: info@voshaar-schuttingen.nl
www.voshaar-schuttingen.nl

Waterstopspray

Maakt al uw schoenen en kleding water en vuil afstotend.

KENNIS VAN
EN HART VOOR
GLANERBRUG

Voor Leder, Textiel, Suede, Nubuck en alle tex materialen.

Met ingang van 15 februari zijn wij ook op de dinsdag gesloten.
Wij staan voor u klaar van woensdag tot en met zaterdag.
Gronausestraat 1263 7534AJ Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com

Wij kunnen nu
Alle sleutels computer gestuurd maken
Ook op code

Jouw huis verkopen?
Bjorn helpt je graag om het
maximale uit de verkoop te halen!

053 4304 304
extramakelaars.nl

20%

korting
op gordijnen

Jaargetijdenweg 45
7532 SX Enschede
053 - 461 76 11
Actie geldt van 24 februari t/m 26 februari 2022
Vraag naar de voorwaarden.

info@krabbestoffering.nl
krabbestoffering.nl

