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Team Fysio Glanerbrug
weer compleet

Mark Elferink, de nieuwe
wijkagent voor Glanerbrug

Sportlust huldigt 
leden

Jeroen Bolster nieuwe directeur St. Gerardus:  
Samen kijken waar school voor staat
GLANERBRUG – Jeroen Bolster (46) is de nieuwe directeur 
van de St. Gerardus. Hij is de opvolger van Mariel Wesselink 
die de baan als directeur van de St. Gerardus een tijdje 
combineerde met de Windroos in Enschede. Jeroen werkte 
na de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen 
vanaf 1998 achttien jaar als vakleerkracht bewegings
onderwijs in Enschede. Meest op een van de KOEscholen. 
Naast het geven van de lessen bewegings onderwijs 
specialiseerde hij zich in die periode ook in het geven van 
motorische remedial teaching en weerbaarheidstraining. 
Bovendien startte hij in 2015 met de opleiding als 
schoolleider. In deze Grensstreek een eerste kennismaking 
met Jeroen Bolster. 

Waarom stopte je in 2017 als 
vakleerkracht gymnastiek in 
Enschede?
Ik heb toen gesolliciteerd op 
een vacature bij het Katho-
lieke Onderwijs Noord Oost 
Twente. De Konot biedt 
onderwijs op 22 scholen. Op 
de Leemstede in Oldenzaal 
werd ik drie dagen adjunct en 
gaf ik een dag gymnastiek.  
Je moet het zien als een tus-

senstap om te kijken of ik gym 
los kon en wilde laten. En 
eventueel te kiezen voor het 
management. 

Die keuze heb je dus nu 
gemaakt door te kiezen voor 
de St. Gerardus.
Inderdaad. Die vacature trig-
gerde mij. Ik vond dat het 
geschetste profiel wel heel 
goed bij me paste. Oog voor 

team, mensenmens en voor-
uitdenken in het ontwikkelen 
van het onderwijs in de 
breedste zin. Op de St. Gerar-
dus wordt bijvoorbeeld het 
ontwikkelingsgericht werken 
in de groepen 1 en 2 nu ook 
uitgewerkt naar groep 3. Een 
ander aandachtspunt kan bij-
voorbeeld de overgang van 
groep 8 naar het voortgezet 
onderwijs zijn. 

Hoe was trouwens je eerste 
week?
Leuk, je doet natuurlijk heel 
wat eerste indrukken op in 
zo’n eerste week. Maar heel 
prettig om in te stappen. In de 
eerste plaats wilde ik de leer-
lingen en het team natuurlijk 
leren kennen. Ik heb al 
gemerkt dat dit een betrok-
ken team is dat er voor elkaar 
is. Met verschillende collega’s 
heb ik al gesprekken gehad 

over de visie van de school. 
Als school heb je immers een 
visie met goede speerpunten 

nodig om te kijken waar je 
samen voor staat. We zullen 
het samen moeten doen. En 

dan bedoel ik niet alleen de 
leerkrachten, maar ook de 
ouders. 

Jeroen Bolster is sinds 1 maart de nieuwe directeur van de St. Gerardus. Hij woont samen met 
Sabine en heeft twee zoons: Lars en Mart. In het verleden heeft hij gevoetbald bij Victoria en BSC. 
Nu doet hij aan fitnessen, mountainbiken en volgt samen met Lars bokstrainingen. (foto: Jenne Smit)

Project Harnas leert leerlingen van de groepen 7 en 8 om te gaan met negatieve groepsdruk

Glanerbrug  In de groepen 7 en 8 van de Glanerbrugse basisscholen draait op dit moment het 
project Harnas. Daarin werken de scholen en stadsdeel Oost van de gemeente Enschede samen 
met de politie Enschede, Jongerenwerk Alifa en Extra Zorg Twente, Tactus Verslavingszorg, SMD/
wijkteams Enschede, Halt, Kenniscentrum Weerbaarheid en de GGD. Doel: Omgaan met 
groepsdruk, nee durven zeggen, weerbaarheid vergroten om te voorkomen in een wereld van 
criminaliteit te belanden. De redactie ging op bezoek in groep 8 van de obs GlanerbrugNoord.  
Zij kregen in het kader van Harnas les van preventiemedewerker Gentiana Bajselmani van Tactus. 

Zowel in groep 7 als 8 begint 
het project met een informa-
tieavond voor ouders en leer-
krachten. Het programma in 
groep 7 bestaat uit twee trai-
ningen weerbaarheid en voor-
lichting over sexting en groo-
ming. “In groep 8 wordt 
voorlichting gegeven in het 
omgaan met groepsdruk,” ver-

telt groepsleerkracht Bas 
Onclin. “In mijn groep heeft 
Stanley Mooijekind van Ken-
niscentrum Weerbaarheid bij-
voorbeeld twee lessen in zoge-
noemde ‘life skills’ gegeven. 
Daarin hebben ze vooral 
geleerd hoe je op elkaar rea-
geert in een groep. En vandaag 
krijgen ze dus van Gentiana 

informatie en les over versla-
ving. Gamen, alcohol, roken, 
drugs en gokken.” 

Vragenrondje
Uit het vragenrondje van Gen-
tiana blijkt dat bijna alle leer-
lingen thuis wel gamen. Tus-
sen de één en drie uur zijn ze 
dagelijks op meestal online 

games te vinden. Vervolgens 
vraagt Gentiana of er thuis wel 
regels zijn over het gamen. 
Een steeds terugkomende 
vraag van haar trouwens, want 
ook bij alcohol, roken en drugs 
is ze benieuwd naar de huisre-
gels. De kids hebben geen 
enkele moeite met de ‘nieuws-
gierigheid’ van Gentiana. Ze 
nemen geen blad voor de 
mond en vertellen ronduit 
hoe ze erover denken en 
ermee bezig zijn. Bijna ieder-
een heeft weleens alcohol 
geproefd. Een dropshot of flü-
gel vinden ze wel erg lekker. 
En ook met roken hebben ze al 
de nodige ervaring. Niet met 
drugs, hoewel ze wel weten 
welke middelen er zoal op de 
markt zijn. 

Tijdens de les van Gentiana 
heeft de groep ook bezoek van 
wethouder Niels van den Berg. 
Als vakleerkracht gymnastiek 
in het middelbaar onderwijs 
heeft hij in zijn vorige werk-
zame leven met de diverse 
vormen van verslaving te 

maken gehad. “Ik wil jullie er 
als wethouder van onder 
andere gezondheid er wel op 
attent maken dat gokken een 
verslaving in opkomst is. Dat 
begint vaak met krasloten bij 
de Primera en krijgt een ver-
volg in het casino of gokken 
online. Net als bij cocaïne of 
whisky komen in je brein 
gelukstofjes vrij die je het 
gevoel geven dat wat je aan het 
doen bent fijn is.” 

Preventie
“We zijn in Glanerbrug al lan-
gere tijd bezig de drugsover-
last in Glanerbrug onder con-
trole te krijgen. In het speciaal 
samengestelde kernteam heb-
ben aanvullende maatregelen 
in de apv en een persoonsge-
richte aanpak het nodige 
effect gehad,” zegt wijkagent 
Mark Elferink. “Maar op het 
gebied van preventie hadden 
we nog niets. Terwijl we signa-
len kregen dat dealers de jon-
geren voor een paar euro’s 
gebruikten voor hand- en 
spandiensten. Die alarme-

rende berichten kwamen in 
het kernteam terecht en wer-
den in het wekelijkse overleg 
met de welzijnsinstellingen 
besproken. Resultaat is dus dit 
project Harnas”. Henriëtte 
Oosterhuis, coördinator jeugd 
van de gemeente Enschede, 
wijkregisseur Kantelberg van 
stadsdeel Oost en wijkagent 
Mark Elferink benadrukken 
dat project Harnas niet alleen 
handvaten biedt aan de leer-
lingen, maar ook aan de 
ouders en leerkrachten. 

Groep 8 van de obs Glanerbrug-Noord kreeg in het kader van het Harnaproject voorlichting over 
verslaving door preventiemedewerker Gentiana Bajselmani van Tactus.  (foto Jenne Smit)

Dorpsraad vergadert 
openbaar
De Dorpsraad Glanerbrug 
nodigt je van harte uit om de 
openbare vergadering op 
donderdag 24 maart in het 
Noaberhuus bij te wonen. 
We beginnen om 19.30 uur. 
Op de agenda staat onder 
andere zwembad De Brug, 
de ontwikkelingen rondom 
de Droom van Glanerbrug 
en informatie van het Stads-
deel Oost.
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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 7 april 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 
Mondzorgpraktijk De Brug - 0533035200
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 
apotheken in Losser voor spoedrecepten tot 23.00 uur terecht bij 
apotheek Oldenzaal aan de Prins Bernardstraat 4 in Oldenzaal. 
Telefoon: 0541516515.Daarna bij de dienstdoende apotheken in 
Enschede of Hengelo. 
 

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
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
7534 LK Enschede
Telefoon: 0534613646
rvanburenlogopedie@hccnet.nl
 

Inloop voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere maandagmiddag van 
14.00 - 17.00 uur en iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 
12.00 uur. Adres: Schipholtstraat 48B (voormalige veegpost)

Aanwezig op de inloop zijn: 
Wijkcoaches van de Wijkteams Enschede (sluiten zowel maan-
dag als woensdag aan tijdens de inloop-tijden). Het Wijkteam is 
ook per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@twentsealli-
antie.nl
Buurtbemiddeling (voorlopig op de eerste maandag van de 
maand, na de zomervakantie op de eerste woensdag van de 
maand)
Medewerker van de Twentse Alliantie (sluit aan zowel 
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
Mpact en Power
Liberein 
   

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 27 maart 10.00 uur ds. Kroeskop
Zondag 3 april 10.00 uur ds. Nijmeijer

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Vrijdag 1 april 10 uur: viering met parochiaal vicaris 
Willy Rekveld

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Woldestraat 3

Katholieke vieringen:
geen

Dialectdienst uut de Twentse  
Biebel: ‘Veur de droad d’r met’ 
GLANERBRUG - Net als vorig jaar zal in de dialectmaand maart 
een dienst in onze kerk worden gehouden in de ‘Twentse 
Sproake’ en wel op zondag 27 maart om 10.00 uur. Met deze keer 
als thema: Veur’n droad d’r met’. Uit de ‘Twentse Biebel’ wordt 
dan het verhaal van Zacheüs uit het Evangelie van Lucas 19: 1- 
10 gelezen en doordacht. Voorganger: ds. Hans Kroeskop.
Zacheüs was een hoofdtollenaar wat in onze tijd een hoge belas-
tingambtenaar heet. De mensen liepen met een boog om hem 
heen want hij incasseerde meer belastinggeld voor de Romeinse 
bezetter dan nodig was, stak een gedeelte daarvan in eigen zak. 
Toen Zacheüs erachter kwam dat Jezus in Jericho langs zou 
komen wou hij wel eens kijken wie dat was. Maar vanwege zijn 

Bel (053) 431 23 89                                            

Uitvaarthuis Glanerbrug   
Kerkstraat 14, Glanerbrug

www.indienstvanhetleven.nl

Lizette Jonkers- Lizette Jonkers- 
  Roelofs  Roelofs
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kleine postuur kon hij vanwege de menigte niets zien. Daarom 
klom hij veilig in een boom om alles onopgemerkt goed te kun-
nen overzien. Maar ja, verstopt of niet, Jezus weet hem te vinden 
en heeft een verrassing voor hem in petto.
Waar: Protestantse Gemeente Glanerbrug, Gronausestraat 1200
Datum:   27 maart 2022 om 10.00 uur
De dienst is ook te zien en beluisteren via www.kerkdienstgemist.
nl > Glanerbrug

Glanerbrug kort
K.B.O. altijd actief
De Katholieke Bond van Ouderen is al 65 jaar actief in Glaner-
brug. Het bestuur wil U graag verwelkomen bij de volgende acti-
viteiten:
Elke donderdagmiddag is er kaarten in het hartenjagen, joke-
ren of kruisjassen. Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur.
Alle activiteiten zijn in het Meyershoes, Kerkstraat 110 in Gla
nerbrug en is voor iedereen toegankelijk. Koffie of thee staat 
voor U klaar. Heeft U interesse in onze activiteiten, wordt dan lid. 
Kosten slechts € 25,- per jaar. 
Voor informatie kunt U bellen: 053-4612622 of 053-4611072. 
 
Activiteiten Vrouwengilde Glanerbrug
De komende weken staan de volgende activiteiten nog op het 
programma:
Vrijdag 25 maart: notaris Pöppinghaus. Aanvang: 14.00 uur. 
Locatie: parochiehuis.
Vrijdag 8 april: Els Bos met ‘De erfenis van mijn moeder’.  Aan-
vang: 14.00 uur. Locatie: parochiehuis.
Vrijdag 22 april: Afsluitend uitstapje met Ter Beek door ons 
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 beta-
len € 3 excl. koffie-thee en of een drankje. Het uitstapje is uit
sluitend voor de leden van het Vrouwengilde Glanerbrug. 
Meer informatie? Frouwke Velthuis (4615387).

Activiteitenruimte Dorpskamer 
Glanerbrug officieel geopend

GLANERBRUG – Vorige week woensdag was het niet alleen de 
dag van de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook tijd voor 
een feestje bij de Dorpskamer aan de Schipholtstraat 48B. De 
Dorpskamer Glanerbrug opende de mooi opgeknapte 
activiteitenruimte namelijk officieel. Coördinator Sanne 
Hofmeijer knipte onder luid geknal van het confettikanon het 
lintje door naar de opgeknapte activiteitenruimte. 

“Inwoners van Glanerbrug zijn maandenlang bezig geweest met 
schilderen en decoreren,” vertelt Sanne niet zonder trots. “Het 
resultaat mag er zijn! De ruimte is in een mooie kleur blauw 
geverfd en met het oog op Pasen helemaal in Paassfeer. In de 
ruimte worden al vele activiteiten georganiseerd door en voor 
inwoners van Glanerbrug. Zo is er een Doe Mee groep om je talen-
ten te ontdekken, elkaar te helpen en samen Glanerbrug te ver-
kennen. Ook is er een taalgroep, een creatieve groep en twee keer 
per week zijn er koffie-ochtenden met leuke activiteiten.” 

Hofmeijer: “Er is een activiteitenteam die elke maand leuke work-
shops in de activiteitenruimte organiseert. Middels wijkbudget-
ten hebben we nu ook de beschikking over een mooie oven. Bin-
nenkort start er namelijk een bakgroep. In de activiteitenruimte is 
er daarnaast ook de mogelijkheid om kleding en boeken te ruilen. 
Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken. Iedereen is welkom. Houd 
dus onze facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws uit 
de Dorpskamer! Zie www.facebook.com/dorpskamerglanerbrug.”

COLUMN 

schaatsen van enschede naar glanerbrug
Wie heeft er nog gereisd met een bus van de TET?
De Twentsche Electrische Tramweg Maatschappij was in 1904 
opgericht om tramlijnen te openen tussen Enschede en 
Almelo, maar ook naar Gronau. Uiteindelijk werd alleen het 
lijntje tussen Glanerbrug en Enschede gerealiseerd.

Precies op de de dag dat de eerste tram ging rijden werd mijn 
moeder geboren! Op 4 juli 1908.

In 1933 besloten de gemeenteraden van Enschede en Lonne-
ker - Glanerbrug hoorde toen bij de gemeente Lonneker- hier-
mee te stoppen. Er kwamen bussen!

Mijn eerste herinneringen aan de bussen van de TET dateren 
uit de Tweede Wereldoorlog. Wegens gebrek aan benzine werd 
achter de bussen een aanhangwagentje gekoppeld, met daarop 
een generator.  
Die leverde gas waarmee de bussen konden blijven rijden.
Wat ik als puber heel mooi vond dat in de bus altijd een leuke 
conductrice aanwezig was. In uniform. Voor de kaartjes.

Vanaf  1949 tot 1958 ging ik naar 
school in Hengelo. Elke dag- zes 
dagen per week- op de fiets, totaal 30 
km per dag. Bij uitzonderlijk slecht weer mocht ik heel af en toe 
met de bus. Zo ook in de winter begin jaren vijftig. Om half 
zeven ‘s avonds stapte ik in Hengelo op de bus. Waarom zo 
laat? Omdat er thuis maar één kamer verwarmd was, maakte ik 
mijn huiswerk elke dag  op school, van half vijf tot half zeven.
De weg was die avond spiegelglad. Ter hoogte van Parkhotel  
‘t ‘Zwik slipte de bus op de laag ijs en kwam aan de overkant 
tegen de trottoirband tot stilstand. De chauffeur stapte uit en 
zei dat hij verder rijden te gevaarlijk vond.
Ik mocht bij het hotel naar huis bellen.

Na een goed half uur kwam mijn broer Ben aan schaatsen, met 
mijn schaatsen en touw voor de  schooltas.
En zo reden we per schaats dwars door Enschede terug “naor 
de Brug”….

Henk van der Vegt

Geen woningbouw op huidige ijsbaan Glanerbrug
GLANERBRUG – De gemeente Enschede ziet geen 
mogelijkheden om de ijsbaan in Glanerbrug tot woningbouw 
te ontwikkelen. Dat heeft het College van B&W geantwoord 
op vragen van Ayfer Koç (CDA) en Yara Hummels (PvdA). 
“Als gemeente hebben we verschillende ruimtelijke doelen 
en belangen, die we gezamenlijk afwegen. In dit geval vinden 
we een goede waterhuishouding van de wijk, groen en 
leefbaarheid in de wijk zwaarder wegen dan woningbouw,” 
antwoordt B&W op de vraag welke ontwikkelings
mogelijkheden de gemeente ziet voor de huidige ijsbaan. 
“We zien deze locatie dus niet als locatie voor woningbouw. 
Eventueel willen we wel laten onderzoeken of het mogelijk is 
het perceel aan te kopen als openbaar groen.” 

Op de vraag of de gemeente mogelijkheden ziet de ijsbaan even-
tueel te verhuizen naar het sportcomplex tussen de Gronau-
sestraat en de Ekersdijk waar de (Noabersport) verenigingen 
Ons Clubje, Tennisvereniging Glanerbrug, Eilermark en Avanti 
W. huizen, antwoordt B&W: De gemeente is in het kader van de 
clustering van sportparken in gesprek met SV Sportlust, Eiler-
mark en Avanti W. over de mogelijkheden een multifunctionele 
sportaccommodatie te realiseren aan de Ekersdijk. De bedoe-
ling is rond de zomer een haalbaarheidsonderzoek te starten. Al 
of niet in combinatie met de andere verenigingen in de Noaber-
sport cluster. Met Noabersport en de Dorpsraad Glanerbrug ver-

kennen we of er mogelijkheden zijn om een skeelerbaan aan te 
legen die je winterdag onder water kunt zetten. Ook omdat de 
IJsvereniging Glanerbrug bij Noabersport betrokken is. 

Stichting ‘Vrienden van de ijsbaan Glanerbrug’ werkt 
aan plan van ijsbaan in ecozône
De Stichting Landschap Overijssel heeft een eerste ontwerp 
gepresenteerd voor een gecombineerde ecozône en ijsbaan. 
Dit ontwerp is inmiddels besproken net het bestuur van de 
IJsvereniging Glanerbrug en de gemeente. De komende 
maanden zal het plan (financieel) verder worden uitgewerkt.

De nieuwe wijkagent van Glanerbrug stelt zich voor...
Beste inwoners van Glaner-
brug,

Graag stel ik mij even aan jul-
lie voor. Ik ben Mark Elferink 
en sinds januari 2022 de 
nieuwe wijkagent van Glaner-
brug. Ik ben sinds 2004 werk-
zaam bij de politie en heb in 
mijn loopbaan verschillende 

functies gehad. Vanaf 2017 ben ik wijkagent binnen Enschede- 
Oost. Zo ben ik onder andere wijkagent geweest in de Esch-
marke en Dolphia-Euregio. Wijkagenten in Oost werken nauw 
met elkaar samen. Daarom was de stap ook niet zo groot om 
door te schuiven naar Glanerbrug toen mijn voorganger Den-
nis Baaijens andere werkzaamheden ging doen.

Het politieteam Enschede-Oost bestaat uit 26 politieagenten 
die voor de burgers in Enschede-Oost klaar staan. De wijk-
agent kan niet op alle plekken tegelijk zijn en zet werkzaamhe-
den uit binnen het team. Het kan dus zijn dat u vraagt naar de 
wijkagent en een andere collega te spreken krijgt die met uw 

vraag/probleem aan de slag gaat. Indien u met een probleem 
zit waarbij u specialistische hulp nodig heeft kunt u de wijk-
agent vragen hierin mee te participeren en u te adviseren. Dit 
zullen vooral strafrechtelijke zaken zijn. 

Meestal zijn (kleine) problemen gemakkelijk door u zelf op te 
lossen. Mocht het probleem niet oplosbaar zijn denkt u dan 
ook eens aan buurtbemiddeling Enschede, te bereiken op: 06 
– 533 47 021
Telefonisch contact is nu nog de manier waarop u het snelste 
contact met de politie kunt krijgen. Het algemene nummer is 
0900-8844 en bij spoed 112. De wijkagenten gaan met de tijd 
mee en maken ook gebruik van digitale middelen. Op www.
politie.nl kunt u, uw wijkagent via het postcode gebied waarin 
u woont opzoeken en contact leggen met uw wijkagent. 
De wijkagent van Glanerbrug heeft elke woensdag van 10.30 
uur tot 11.30 uur spreekuur bij de ‘Wijkwijzer’ aan de Schip-
holtstraat 48b. U kunt hier op een vertrouwelijk manier met de 
wijkagent spreken.

Verder wil ik iedereen verzoeken om bij verdachte situaties 
altijd de politie te bellen. Dus bij twijfel bellen!
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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 

Belastingspreekuur in de Bibliotheek 
ENSCHEDE  Kun je wel wat hulp gebruiken bij de belasting
aangifte via de computer? Een expert die met je meekijkt? Of 
heb je een vraag over toeslagen? Dan kun je in de maanden 
maart, april en mei terecht in de Bibliotheek Enschede.

Samen met diverse maatschappelijke partners biedt de Biblio-
theek een belastingspreekuur ter ondersteuning van de digitale 
aangifte voor 2021. 
Het belastingspreekuur is in de Bibliotheek Enschede Centrale 
elke donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur en in de Biblio-
theek Enschede Zuid elke donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 
uur. Je kunt het belastingspreekuur alleen op afspraak bezoeken. 
Het maken van een afspraak is mogelijk via info@bibliotheeken-
schede.nl of 053-4804836.  

Hulp bij de aangifte is gratis en voor iedereen, ook als je geen lid 
van de Bibliotheek bent.
Wil je beter leren omgaan met de computer, internet en sites van 
de overheid? Volg dan de cursus Klik&Tik of Digisterker. 
Vraag naar de mogelijkheden bij de Bibliotheek. 

Cursus DIGISTERKER: Leer omgaan met de digitale overheid 
GLANERBRUG/ENSCHEDE  Steeds meer burgerzaken 
worden digitaal aangeboden. Maar niet iedereen weet hoe je 
daar gebruik van maakt. Denk aan aanmelden bij het UWV, 
medisch dossier ziekenhuis, overlast melden of paspoort 
aanvragen. 

Tijdens de cursus Digisterker helpen we u op weg. Een verhui-
zing doorgeven, indienen van de belastingaangifte en het 
gebruiken van een DigiD. Het zijn voorbeelden van overheidsza-
ken die u tegenwoordig online moet regelen. In samenwerking 
met SeniorWeb en de gemeente wordt de cursus Digisterker 
aangeboden. U gaat in een rustig tempo en onder deskundige 
begeleiding aan de slag. Om deel te nemen heeft u een e-mail-
adres nodig. Heeft u al een DigiD? Neem dan uw DigiD inlog-
naam en wachtwoord mee. 
Wilt u in Glanerbrug meedoen aan Digisterker? Meld u dan 
rechtstreeks aan bij de gemeente Enschede via telefoonnummer 
14053. 

De lessen worden gegeven op woensdagmiddag en wel op 6, 13 
en 20 april van 14.00u tot 16.00u. Locatie is de Bibliotheek Gla-
nerbrug, Gronausestraat 1166. 

Certificaat ‘Dementievriendelijke Organisatie’ voor  
Vredehof Uitvaartverzorging
GLANERBRUG/ENSCHEDE  Algemeen directeur Pedro 
Swier van Vredehof Uitvaarverzorging mocht vorige week het 
certificaat ‘Dementievriendelijke Organisatie’ in ontvangst 
nemen. Vredehof kreeg het certificaat voor haar kennis over 
het herkennen en omgaan met dementie. Alle medewerkers 
hebben de training ‘Goed omgaan met dementie’ gevolgd. Zij 
kunnen nabestaanden goed informeren over dementie en 
verlies. Vredehof besteedt regelmatig aandacht aan dit 
belangrijke onderwerp via interne nieuwsbrieven, de website 
van Vredehof en haar sociale mediakanalen. 

Voor Truus Kamphuis en Sylvie Berens van Alzheimer Neder-
land afdeling Twente was dat de reden om Vredehof een 
bezoekje te brengen en het certificaat uit te reiken. In Nederland 
hebben ruim 280.000 mensen dementie. Het aantal mensen met 
dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explo-
sief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. De kans dat 
iemand met (een vorm van) dementie afscheid moet nemen van 
een geliefd persoon zal de komende jaren dan ook toenemen
Meer informatie op www.vredehof.nl en www.dementievriende-
lijk.nl / www.alzheimernederland.nl
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Team Fysiotherapie Glanerbrug weer compleet
GLANERBRUG – Het team van Fysiotherapie Glanerbrug is 
weer compleet. Jos Ekelhof, Frank Vastbinder en Floor 
Mulder zijn de bekende gezichten in het team. Diana Yanguc 
heeft sinds september 2021 als kinderfysiotherapeut de 
plaats ingenomen van Ilona BijmanHemelt. En Lichelle 
Gorter is sinds juli vorig jaar het team komen versterken. “In 
onze praktijk is iedereen haar of zijn eigen baas,” aldus 
woordvoerder Frank Vastbinder. “We overleggen regelmatig 
om onze organisatie en werkzaamheden op elkaar af te 
stemmen. Een ieder heeft zijn eigen expertise, maar niemand 
heeft moeite een cliënt naar een collega te verwijzen. 
Essentieel is een goede behandeling. Dan komt de cliënt 
vanzelf terug!” 

Fysiotherapie Glanerbrug biedt een oplossing voor iedereen die 
zich weer vrijer en beter wil kunnen bewegen. Naast algemene 
fysiotherapie hebben we allerlei specialiteiten in huis zoals manu-
ele therapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, geriatrie 
fysiotherapie, reumafysiotherapie. En u kunt bij ons terecht met 
rugklachten, sportblessures, gewrichtsklachten en allerlei andere 
specifieke klachten van het bewegingsapparaat. Maar ook kinde-
ren met een achterstand in de motorische ontwikkeling kunnen 
bij onze kinderfysiotherapeute terecht. Wie doet wat?

Jos Ekelhof
De affiniteit van Jos ligt vooral op het gebied van manuele thera-
pie en sportfysiotherapie. Daarnaast heeft hij ook cursussen 
gevolgd waardoor hij cliënten met schouder-, rug-, knieproble-
men kan helpen. Ook voor dry needling en hoofdpijnklachten 
behoren tot zijn specialisaties. 

Frank Vastbinder
Frank heeft zich vanaf 2009 gespecialiseerd tot geriatrie fysio-
therapeut. Deze specialisatie richt zich op oudere mensen met 
meerdere aandoeningen. Daarnaast behoren COPD, valpreven-
tie, neurologische klachten, oncologische revalidatie en hapto-
nomie tot zijn specialisaties. 

Floor Mulder
Floor studeerde in 2015 af aan Saxion Hogeschool. In 2019 stu-
deerde ze in Amersfoort af aan de SOMT University als bekken-

fysiotherapeut. Ze richt zich vooral op cliënten met problemen 
in het gehele gebied van lage rug, bekken, buik en bekkenbo-
dem. Ze is bovendien werkzaam als bekkenfysiotherapeute bij 
bekkenfysiotherapie Twente. 

Diana Yanguc
Diana volgt de masteropleiding kinderfysiotherapeute aan de 
Hogeschool Utrecht. Ze is van mening dat een goede motorische 
ontwikkeling bij kinderen een basis voor het leven is. Ze probeert 
kinderen met problemen op een spelende en uitdagende manier 
te helpen. Zowel baby’s, kleuters. Peuters en jongeren. Ook werkt 
ze op verschillende scholen in Glanerbrug en Enschede aan de 
fijne motoriek bij kinderen met schrijfproblemen. 

Lichelle Gorter
Lichelle is in Glanerbrug in eerste instantie bekend geworden 
door de fitnesslessen. Daarnaast begeleidt ze kleine groepen 
met sporten tegen een vergoeding. Verder is haar aandeel bin-
nen Fysiotherapie Glanerbrug uitgebreid door het geven van 
voorlichting over lifestyle en de behandeling van cliënten met 
zogenoemde etalagebenen. Mensen met problemen met door-
bloeding in de benen. 

Wilt u meer informatie over onze praktijk, bekijkt u dan 
rustig onze website of neem contact op met Fysiotherapie 
Glanerbrug telefoonnummer 0534618891.

(vlnr): Floor, Frank, Lichelle, Jos, Diana en Elly Mulder (administratie) vormen een enthousiast team  (foto Fysiotherapie Glanerbrug)

Update verbouwing Apotheek de 
Eekmaat
GLANERBRUG  Zoals niemand kan zijn ontgaan wordt er 
hard gewerkt aan de Jacob Roggeveenstraat in Glanerbrug.

Zoals als het spreekwoord luidt, het moet eerst slechte worden 
voordat het beter wordt gaat hier wel heel letterlijk op. Tijdens 
zo’n verbouwing loop je altijd tegen dingen aan waarbij je direct 
moet handelen.
Nu ziet het er soms uit alsof wij gesloten zijn, dat komt omdat dat 
wij het plafond en daardoor een deel van de verlichting hebben 
moeten verwijderen. In de apotheek zou niet zoveel veranderen, 
dat hebben we moeten herzien door aanpassingen waar we niet 
onderuit konden. Wij begrijpen dat dit overlast voor onze mede-
werkers, cliënten en ook voor de cliënten van de huisartsenprak-
tijken met zich meebrengt. Kortom ….en om in spreekwoorden 
te blijven spreken, we moeten nog even door de zure appel heen.

Wij blijven gewoon geopend en ons hele team blijft u zo goed als 
dat kan, soms zonder stroom of verwarming met een glimlach 
helpen. 

Meer weten over de natuur? Doe de IVN Landschaps Gidsen Opleiding

Heeft u altijd wel wat meer willen weten over de natuur? 
Zoals bijvoorbeeld de levenscyclus van het heideblauwtje 
(een intrigerende vlinder), het ontstaan van de Lonnekerberg 
(prehistorie), de activiteiten in het Lankheet of de samen
werking van schimmels en bomen? Vindt u het leuk om daar
over met anderen te praten en activiteiten te organiseren?  
Dan is dit uw kans! 

De IVN (Instituut Voor Natuureducatie) afdelingen Enschede en 
Haaksbergen bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan 
de IVN LandschapsGidsenOpleiding. Deze afdelingen van het 
IVN organiseren namelijk samen een interessante opleiding 
(september 2022 tot begin juni 2023) waarin al deze vragen en 
nog veel meer zullen worden beantwoord. 

We hebben vrijwilligers nodig 
Deze opleiding is voor u en voor iedereen met een hart voor de 
natuur. Zeker als u zich wilt inzetten voor IVN-natuuractiviteiten, 
bijvoorbeeld als wandelgids, bij een Heemtuindag of bij het orga-
niseren van natuur-activiteiten voor kinderen en volwassenen. 

De opleiding
U leert over onderwerpen als het ontstaan van het landschap, de 
wisselwerking tussen de natuur en de omgeving, de ecologie en 
de flora (planten) en de fauna (dieren). Ook leert u hoe u kennis 
kunt overbrengen of een natuuractiviteit kunt organiseren. In 
totaal 25 bijeenkomsten worden deze onderwerpen zowel theo-
retisch (in het leslokaal) als in (praktijk) het veld rondom Haaks-
bergen en Enschede onderwezen. Een jaar vol uitdagingen en 
verrassingen. En aan het eind krijgt u een IVN certificaat.
Donderdagavond de theorie en zaterdagochtend de praktijk
Er zijn 2 algemene modules, 10 theoretische modules en 13 
praktijkmodules. De theoretische modules worden 1 x per 2 

weken afwisselend in Enschede en in Haaksbergen gehouden 
op donderdagavond. De praktijkmodules worden ook 1 x per 2 
weken op zaterdagochtend gehouden.

Geef u nu op als geïnteresseerde voor de infoavond
Is uw belangstelling gewekt en wilt meer weten over deze oplei-
ding, geef dan uw interesse voor de infoavond door via deze link.  
Het aantal deelnemers van de opleiding is, gelet op de gerichte 
kennisoverdracht, beperkt. Helaas speelt de coronaproblema-
tiek hierbij ook een rol. 

Infoavond
De informatieavond is gepland op 21 april a.s. Daar gaan we in 
op de details: opzet, rooster, leermateriaal, de do’s en don’ts van 
het gidsen, de (geringe) kosten. Ook kunt u alvast kennis maken 
met enkele docenten. Wacht niet te lang met het doorgeven van 
uw interesse, want het aantal plaatsen is helaas beperkt.

(foto: Pexels.com)
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Wilt u adverteren in deze krant?
Bel 053-461 33 66

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDHEID
pagina �

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 

De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 

2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 

inleveren tot 17.00 uur.
De Grensstreek verschijnt tweewekelijks in een oplage van 
20.000 exemplaren. Druk en verspreiding: Wegener Media. 
Verspreiding op woensdag in Glanerbrug, Enschede-Oost en 

Lonneker; op vrijdag in Losser, Overdinkel en Glane.Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen
J. Smit
Nieuw Frieslandstraat 377532 ZB Glanerbrug.Email: jenne.smit@hetnet.nl

Acquisitie en informatie over adverteren in de Grenssteek

Voor Grenspaaltjes (alleen tegen contante betaling van  7,50): 

W. Meester
Kerkstraat 107
7532 AS GlanerbrugTelefoon: 053-4613366Fax: +31(0)847137768Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

Klachten over bezorging?Henk van SchijndelBeringstraat 25
7532CP EnschedeTelefoon: 053-4616305Email: maximedia@xs4all.nl

Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-

post EnschedeUitsluitend 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. 053-4618891
info@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. Pol
7 februari 10.00 uur Ds. Jacques Helder

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 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 dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - 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 1Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-

del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 

dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 

de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-

rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

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

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-

ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-

werpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de ge-

meenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ont-

werp-bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1, BWT 

nummer 20090379. Indien u mondeling uw zienswijze ten 

aanzien van dit plan naar voren wenst te brengen, dan kunt 

u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het 

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ensche-

de, telefoon 053 – 4815325. 

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 

19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 

bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek-

king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 

Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.

U kunt ook schriftelijk reageren en een brief sturen t.a.v. de 

directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 

postbus 173, 7500 AD Enschede. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet (www.en-

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 

binnen twee maanden afgehandeld.

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDHEIDHuisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-

post EnschedeUitsluitend 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.

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, 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 Munsterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - 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 

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

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

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

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

(foto Jenne Smit)  
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GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

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

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

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

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

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

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

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

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

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

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

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

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

Loes bij  huisartsen

Vervolg op pagina 3

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

Ons eigen service- en montageteam staat 

5 dagen in de week voor u klaar!

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

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

          Autosleutelbehuizing Kapot !!!!!
Wij kunnen de complete behuizing van uw autosleutel vervangen.

Ook alle ba� erijen voor uw autosleutel en afstandsbediening.
Natuurlijk kunnen we ook een nieuwe sleutel voor u maken.                       

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

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

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

Door sommige ziektekostenverzekeraars wordt, 
met betrekking tot vergoeding van brillen en brillenglazen, 

een foutieve indruk gewekt.

U bent voor de aanschaf van een bril of contactlenzen 
NIET aangewezen op de door hen genoemde optiekketen.

U declareert de nota van ons bij uw zorgverzekeraar. 
De daarvoor in aanmerking komende vergoedingsbedragen 

worden aan u uitgekeerd. Ook kunnen wij middels een 
elektronisch declaratiesysteem uw aanvraag voor vergoeding 
bij de meeste zorgverzekeraars on-line indienen en dit bedrag 

direct op de nota in mindering brengen.

Dus … u kunt gebruik blijven maken van ons onovertroffen 
vakmanschap, onze fantastische service en … bediening.

Graag tot ziens in onze zaak.
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GVV EILERMARK
Zaterdag 26 maart
Thuis
09:00 Eilermark JO8-2 - Rigtersbleek JO8-1
09:30 Eilermark JO12-1 - PH MO12-1
10:00 Eilermark JO10-1 - Bon Boys JO10-2
11:00 Eilermark JO13-1 - DSVD JO13-1
12:00 Eilermark JO13-2 - Sparta E. JO13-3
12:15 Eilermark 3 - KOSC 2 zat
12:15 Eilermark JO17-1 - Suryoye-Med. JO17-1
Uit
08:30 Tubantia JO8-1 - Eilermark JO8-1
09:40 Vogido JO10-3 - Eilermark JO10-2
10.30 Colmschate MO 13-2 - Eilermark MO13-1
12:30 Sparta E. 7 - Eilermark 5
15:00 Enschede SC 1 - Eilermark 1
Zondag 27 maart
Thuis
10:45 Eilermark 3 - Phenix 3
11:00 Eilermark VR2 - VIOS B./Grol VR3
Uit
10:00 De Tubanters  3 - Eilermark 4
12:30 DVC ‘26 VR1 - Eilermark VR1
14:00 Suryoye-Med. 1 - Eilermark 1
Woensdag 30 maart
Uit
19:30 Manderveen VR25+1 - Eilermark VR25+1
Vrijdag 1 april
Sportpark Het Zoutendijk
19:30 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+2
20:00 Eilermark 35+1 - EFC PW  35+4
20:30 Avanti W. 35+2 - Eilermark 35+1

Zaterdag 2 april
Thuis
09:00 Eilermark JO8-2 - Achilles ‘12 JO8-2
09:30 Eilermark JO12-1 - O. Nassau JO12-3
10:00 Eilermark JO10-2 - Losser JO10-3JM
14:30 Eilermark 1 - Achilles E 1
14:30 Eilermark 5 - Victoria ‘28 4
Uit
08:30 Losser JO10-2 - Eilermark JO10-1
09:00 Achilles ‘12 JO8-1 - Eilermark JO8-1
09:30 Victoria ‘28 JO13-2 - Eilermark JO13-1
10:00 SVO Twickel MO13-1 - Eilermark MO13-1
11:15 De Tubanters JO13-2 - Eilermark JO13-2
14:45 Quick ‘20 12 - Eilermark 3
Zondag 3 april
Thuis
10:00 Eilermark 4 - EFC PW 3
11:45 Eilermark VR1 - Trekvogels VR2
14:00 Eilermark 1 - Vogido 1
Uit
09:30 Rigtersbleek 4 - Eilermark 3
11:30 Longa ‘30 VR2 - Eilermark VR2

SV SPORTLUST
Zaterdag 26 maart
Thuis
13:00 Sportlust JO19-1 - Zenderen V. JO19-1
14:30 Sportlust Gl. 4 – Wilhelminaschool 4
15:00 Sportlust Gl. 1 - Rigtersbleek 1
Uit
16:45 Quick ‘20 9 - Sportlust Gl. 3
16:00 Tubantia O23-1 - Sportlust Gl. O23-1

Dinsdag 29 maart
20:00 Sportlust Gl. 1 - SVV ‘91 1
Vrijdag 1 april 
Sportpark Het Zoutendijk
19:30 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+2
20:00 Sportlust Gl. 35+2 - Avanti W. 35+2
20:30 EFC PW 35+4 - Sportlust Gl. 35+2
20:00 Avanti W. 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
20:30 Sportlust Gl. 45+1 - LSV 45+1
21:00 EMOS 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
21:30 Sportlust Gl. 45+1 - EFC PW 45+2
Zaterdag 2 april
Thuis
12:45 Sportlust Gl. 3 - Haaksbergen 2
15:00 Sportlust O23-1 - Luctor Et Emergo O23-1
Uit
12:45 Quick ‘20 JO17-5 - Sportlust Gl. JO17-1
14:30 Juliana ‘32 1 - Sportlust Gl. 1
17:00 Fleringen JO19-1 - Sportlust Gl. JO19-1

SC OVERDINKEL 
Zaterdag 26 maart
Thuis
09:00 Sc. Overdinkel JO8-1JM - LSV JO8-1
09:00 Sc. Overdinkel JO9-2JM - Losser JO9-6
10:00 Overdinkel JO11-1JM - Sparta E. JO11-6
14:00 Overdinkel JO17-1 - v.v. Twenthe JO17-1
Uit
08:30 Quick ‘20 MO11-1 - Overdinkel MO11-1
09:30 SDC ‘12 JO10-2 - Sc. Overdinkel JO10-1
10:00 Avanti W. JO9-4 - Sc. Overdinkel JO9-1JM
10:15 De Esch JO13-2 - Overdinkel JO13-1JM

11:15 Eibergen JO12-1JM - Overdinkel JO12-1
12:45 De Tubanters JO15-3 - Overdinkel JO15-1
15:00 Drienerlo 6 - Sc. Overdinkel 3
15:00 Sparta E. MO17-1 - Overdinkel MO17-1
16:15 AJC ‘96 3 - Sc. Overdinkel 2
Zondag 27 maart
Thuis
10:45 Sc. Overdinkel 4 - AJC ‘96 2
Uit
10:00 FC Berghuizen 4 - Sc. Overdinkel 3
10:45 LSV 3 - Sc. Overdinkel 2
14:00 SV De Lutte 1 - Sc. Overdinkel 1
Donderdag 31 maart
20:00 Fleringen 1 - Sc. Overdinkel 1
Vrijdag 1 april
19:30 Sc. Overdinkel VR1 - Losser VR1
20:00 Juliana ‘32 VR1 - Sc. Overdinkel VR1
20:30 Barbaros VR1 - Sc. Overdinkel VR1
Zaterdag 2 april
Thuis
09:00 Overdinkel JO9-2JM - Victoria ‘28 JO9-3
10:00 Sc. Overdinkel JO15-2 - Losser JO15-3
10:30 Sc. Overdinkel MO17-1 - NEO MO17-1
11:00 Overdinkel JO13-1JM - SDC ‘12 JO13-3
13:30 Sc. Overdinkel 3 - Wilh.’school 5
17:00 Sc. Overdinkel 2 - Quick ‘20 13
Uit
09:00 SV De Lutte JO8-2 - Overdinkel JO8-1JM
09:00 Enter MO11-1 - Sc. Overdinkel MO11-1
10:00 Bon Boys JO12-1 - Overdinkel JO12-1
10:00 Berghuizen MO11-1 - Overdinkel JO11-1JM
10:00 Avanti W. JO10-2 - Overdinkel JO10-1

13:00 Borne JO17-2 - Sc. Overdinkel JO17-1
13:00 Rigtersbleek JO15-2 - Overdinkel JO15-1
14:30 VMC JO19-1 - Sc. Overdinkel JO19-1
Zondag 3 april
Thuis
09:30 Sc. Overdinkel 3 - Quick ‘20 3
10:00 Sc. Overdinkel 2 - SVV ‘91 2
14:00 Sc. Overdinkel 1 - EMOS 1
Uit
10:45 Almelo 4 - Sc. Overdinkel 4

GKV ONS CLUBJE
Zaterdag 26 maart
10:55 Amicitia F1 - Ons Clubje F1
11:00 AKC (Al) E2 - Ons Clubje E2
11:00 Blauw Zwart E2 - Ons Clubje E1
11:00 Rigtersbleek E1 - Ons Clubje E3
13:00 Juventa D1 - Ons Clubje D2
13:25 Ons Clubje C1 - Rigtersbleek C1
14:45 Ons Clubje 1 - Rivalen 1
Woensdag 30 maart
20:00 Devinco MW1 - Ons Clubje MW1
Zaterdag 2 april
10:15 Ons Clubje E3 - Achilles (A) E2
10:15 Ons Clubje F2 - DOS-WK F2
10:15 Ons Clubje E1 - Amicitia E2
11:15 Ons Clubje E2 - Zwart Wit E1
11:15 Ons Clubje F1 - Juventa F1
12:25 Ons Clubje D2 - Amicitia D3
13:25 Ons Clubje D1 - KVZ D2
14:30 Ons Clubje 2 - NKC ‘51 5
16:00 Ons Clubje 1 - Olympia ‘22 1

Kijk altijd voor de laatste voetbal wedstrijdwijzigingen op voetbal.nl van de KNVB!

Starten met hardlopen!
Heb je altijd al willen hardlopen maar het komt er elke keer niet 
van? Of wil je opnieuw je hardloopschoenen aantrekken en 
langzaam het hardlopen weer opbouwen? Schrijf je dan nu in 
voor onze startersgroep. Onder leiding van een deskundige trai-
ner leren wij je om plezier te krijgen in het hardlopen.  
Deelname aan de startersgroep kost 35 euro. Daarvoor kan je 
gedurende 3 maanden wekelijks 2 keer onder begeleiding trai-
nen. En bevalt het je goed? Dan kan je aansluitend lid worden en 
instromen in 1 van onze vaste groepen. 
We starten op dinsdag 5 april op de sportvelden bij Avanti. Hardloo-
pervaring is niet nodig, alleen enthousiasme om het te gaan leren!
Aanmelden kan tot 1 april, door een e-mail te sturen naar:
ledenadministratieloopgroep@avantiwilskracht.nl
LET OP: Er is een beperkt aantal plaatsen en vol = vol! 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Patricia Bergsma 
via ledenadministratieloopgroep@avantiwilskracht.nl 

Excursie ‘Reeën’ op Landgoed Groot Brunink
ENSCHEDE  Wist je dat het ree de kleinste hertensoort van 
ons land is? Dit en meer ontdek je op zaterdag 26 maart 
tijdens de excursie ‘Reeën’ van Landschap Overijssel op 
landgoed Groot Brunink. Met de gids ga je op zoek naar reeën 
en hun sporen, zoals keutels, reeënpaadjes en afgeknaagde 
boompjes. En wie weet komen we ze onderweg ook nog tegen. 
De wandeling start om 17:45 uur en duurt ongeveer 2 uur. We 
lopen ongeveer 4 kilometer.

Welke sporen laat een ree achter? Wat eten ze en leven ze in 
groepen of juist alleen? Ga mee op pad en leer meer over het 
leven van het ree. Zo ontdek je al speurend allerlei interessante 
dingen over reeën. Reeën schrikken snel van honden, dus hon-
den mogen deze keer niet mee.

Aanmelden
Meld je van te voren aan via de website www.landschap -
overijssel.nl/activiteiten. Er is plaats voor maximaal 15 personen. 

Tip: trek stevige schoenen aan en neem een verrekijker mee.  
De gids heeft ook een beperkt aantal verrekijkers te leen.

Kosten
De kosten zijn € 5, - per volwassene en € 3,00 per kind. Als je 
donateur bent van Landschap Overijssel (+ gezinsleden op het-
zelfde adres) of van één van de andere 12 Landschappen, dan 
kun je op vertoon van de donateurspas gratis mee.

Gratis deelnemen?
Word donateur! Donateur worden is een prachtige manier om 
het werk van Landschap Overijssel te steunen. En het is belang-
rijk, want hoe meer mensen betrokken zijn bij ons prachtige 
Overijsselse landschap, hoe beter wij het kunnen beschermen. 
Donateur worden kan al vanaf €24,- per jaar. Kijk voor meer 
informatie op onze website. www.landschapoverijssel.nl/finan-
ciele-steun/word-donateur

90 jaar!
Landschap Overijssel is jarig! Al 90 jaar beschermen, ontwikke-
len en beheren wij de bijzondere natuur en het streekeigen land-
schap in Overijssel.  Dat  doen we niet alleen maar samen met 
duizenden donateurs, vrijwilligers, grondeigenaren en met hulp 
van bedrijfsvrienden, Nationale Postcode Loterij en  provincie 
Overijssel.  Onze 90ste verjaardag vieren we graag samen met 
jou. Benieuwd hoe? Kijk op  landschapoverijssel.nl/90jaar  voor 
alle activiteiten.

Sportlust huldigt leden
GLANERBRUG – Bij SV Sportlust werden afgelopen zondag 
een aantal leden in het zonnetje gezet. Of voor hun 
verdiensten of omdat ze een jubileum als lid vierden. Ze 
werden daarbij toegesproken door Roelf Otter. In verband 
met corona was dat de afgelopen twee jaar niet mogelijk 
geweest.

Arend Ruijter mocht naar voren komen omdat hij in 2020 
koninklijk is onderscheiden. Martine Jansen werd benoemd tot 
Lid van Verdienste en vader Eldert Jansen werd erelid. Paul de 
Jong werd postuum geëerd als vrijwilliger van het jaar.
De jubilarissen die in het zonnetje werden gezet waren Jan 
Tempelman (70 jaar), Joop Hardick, Han Wielinga en Willie 
Meester (60 jaar), Hans Raven en Gerard Zerstegen (40 jaar). 

(foto: Leonie Oude Groen)
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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)

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

of stuur jouw CV en motivatie naar sollicitatie@diegrenze.nl

Wij zoeken collega's van 13 tot 99 jaar!
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De  aanbiedingen zijn geldig van 
21 maart t/m 4 april 2022

@medikamentediegrenze

Mango & chilli, berries & spice
of lemon & ginger 250ml
Per stuk € 0,29

Citroen 0,2% alcohol of 
gember 0,4% alcohol 330ml
Per stuk € 0,39

Radler citroen 0,0% of 2,0% 300ml
Per stuk € 0,39

Oral-BBlend-a-med

Ritter SportLiptonConimex

Bruno Banani

Tetesept

Van Gils

Zwitsal

Valdispert

Ladival Wilkinson

YulaBrouwzl Grolsch

Absolute woman edt 20ml of 
dangerous woman edt 20 ml

Mondwater 
Lasting freshness 250ml

Tandpasta
Classic of extra frisch clean 75ml
Per stuk € 0,59

Alle beschikbare varianten 100grCold brew green tea
Strawberry, mango of peach
15 theezakjes

Indonesische maaltijdsoep soto ayam 155gr 
of Thaise pad thai 190gr
Per stuk € 0,39

Suprasan 50+ vitaminen en mineralen a-z 42st, 
anginosan kers of citroen 20 keeltabletten
Per stuk € 0,39

Strictly for men edt 100ml of 
aftershave 100ml

Anti-klit shampoo frozen 400ml

Cannabis sativa valeriaan 24 capsules

Alle beschikbare varianten spf30 of spf50+ 
Voor zongevoelige huid 
50ml,150ml of 200ml
Per stuk € 1,99

Hydro 3 scheersysteem + 4 mesjes
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