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Zeer geslaagde sponsorloop 

van obs Glanerbrug Zuid

Sportpark TVG door jongste 

en oudste lid heropend

Kindermiddag 'vogel 

fladderen' op Hof Espelo

Glanerbruggers, jong en oud, worden uitgedaagd mee te denken over ‘de droom van Glanerbrug’ 

Hoe kunnen we Glanerbrug nóg mooier maken? 

GLANERBRUG – Ruim een half jaar geleden pakten op 

initiatief van de Dorpsraad Glanerbrug en Studio Vers 

Bestuur een aantal vertegen woordigers van Glanerbrugse 

verenigingen, instanties, ondernemers en scholen het idee 

op om samen met de bewoners na te denken hoe je 

Glanerbrug nog mooier kunt maken. Corona gooide roet in 

het eten bij de aftrap met kerst. Nu is Pasen door de 

kartrekkers uitgekozen op het project ‘de droom van 

Glanerbrug’ op te starten. 

“Wat mooi om te zien dat 

Glanerbrug zelf de 

handschoen oppakt in het 

project ‘de droom van 

Glanerbrug’! Een initiatief dat 

ook vanuit onderwijs en 

kinderopvang in Glanerbrug 

van harte wordt ondersteund. 

Want de toekomst van 

Glanerbrug raakt de kinderen 

direct, het gaat immers over 

hún toekomst!” menen 

directeuren Rianne Buist (obs 

Glanerbrug-Zuid) en Peter 

van Oene (basisschool De 

Troubadour). “En dit past 

perfect in de visie en missie 

van de kinderopvang en 

onderwijs in Glanerbrug 

waarbij we onszelf met de 

Integrale Kindcentra’s (IKC’s) 

als doel hebben gesteld 

om Glanerbrug nóg mooier te 

maken. Nu is er dus een 

nieuw plan! De initiatief-

nemers van ‘de droom’ willen 

graag op vrijdagavond en de 

zaterdag voor Palmpasen (8 

en 9 april) alsnog aftrappen 

met een leuke activiteit.” 

Paasei versieren

De kinderen op de scholen en 

kinderopvang gaan de 

komende dagen een paasei 

versieren: een 3-dimen sio-

maal paasei van 40 cm. Deze 

eieren worden tentoongesteld 

aan de Gronausestraat bij de 

ondernemers. De Glaner-

brug se ondernemers hebben 

een soort speurtocht geor-

ganiseerd waarbij de kinde-

ren met een strippenkaart 

allerlei dingen kunnen doen 

of krijgen. Die tocht loopt 

langs de eieren. Op de eieren 

staan de dromen van de 

Glanerbrugse kinderen en 

hoe zij de toekomst van 

Glanerbrug zien. Waarom is 

Glanerbrug zo leuk? Wat kan 

er beter, mooier, nog leuker 

worden gemaakt? Wat zou 

anders kunnen? En wat dan 

als je oud bent?

Het doel van de speurtocht is 

dan ook tweeledig:

–   enerzijds de dromen van de 

Glanerbrugse kinderen 

presenteren en ouders en 

kinderen betrekken bij ‘de 

droom van Glanerbrug’, 

–   anderzijds krijgen de 

winkeliers de kinderen en 

hun ouders op bezoek 

waardoor ze zichzelf 

kunnen presenteren.

Babbelbox

Tevens wordt er druk aan 

gewerkt om op deze 

vrijdagavond en zaterdag een 

originele  babbelbox  langs de 

straat te zetten waar alle 

inwoners van Glanerbrug 

over hun droom kunnen 

vertellen. Ook stellen de 

initiatiefnemers van ‘de 

droom’ formulieren ter 

beschikking waarop men de 

eigen droom voor de 

toekomst van ons dorp kan 

aangeven.

Vanuit de initiatiefnemers 

van ‘de droom’ krijgt iedereen 

de vraag mee te willen werken 

aan het idee om zoveel 

mogelijk dromen voor de 

toekomst van Glanerbrug op 

te halen. Wij hopen van harte 

dat de Glanerbruggers 

hiertoe bereid zijn. Want 

Glanerbrug nóg mooier 

maken, dat is toch wat we 

allemaal willen?!

Namens de kartrekkers van 

‘de droom van Glanerbrug’

GLANERBRUG – De eerste sleutels werden 25 jaar geleden 

uitgereikt aan de bewoners van de Kassandralaan. Een straat 

als onderdeel van de wijk Oikos in Scandinavische bouwstijl 

met aan Griekenland ontleende namen als Ikaroslaan, 

Heralaan en Apollolaan. De straat heeft het ‘noaberschap’ 

hoog in het vaandel. Geen wonder dat de aftrap van het 25 

-jarig jubileum in aanwezigheid van wethouder Niels van den 

Berg afgelopen zaterdag samen werd gevierd. Geheel in 

Griekse stijl. 

In de Kassandralaan worden 9 

van de 34 woningen nog 

bewoond door de eerste 

bewoners. Truus en Leo 

Kalter, nu 70plussers, verhuis-

den 25 jaar geleden van 

Stokersdorp (Gronausestraat) 

naar de Kassandralaan. “We 

hebben het al die jaren naar 

de zin gehad,” zeggen Truus 

en Leo. “Je kent iedereen. Als 

het nodig is, sta je voor elkaar 

klaar. En anders laat je elkaar 

met rust.” Koos Weggeman 

(75), ook een bewoner van het 

eerste uur, denkt er net zo 

over. Toch zullen hij en zijn 

vrouw half april verhuizen 

naar een seniorenwoning in 

Losser. “Lichte fysieke 

gebreken maakten het steeds 

moeilijker ons grote huis te 

onderhouden. Net als het 

werken in de grote tuin,” aldus 

Koos. 

In de loop van het jaar zullen 

er in het kader van het 

jubileum een aantal 

activiteiten plaatsvinden dat 

zaterdag 27 augustus wordt 

afgesloten met een knallend 

straatfeest.

‘Ade yamas’ op 25 jaar Kassandralaan‘Ade yamas’ op 25 jaar Kassandralaan

De bewoners van de Kassandralaan vieren samen het 25-jarig bestaan van hun straat  (foto Jenne Smit)
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GRENSSTREEK 
G L A N E R B R U G MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN 

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 

De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 21 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 

kantooruren 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 

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 

   

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 10 april 10.00 uur mevr. T. Urbach

Donderdag 14 april 19.00 uur ds. H. Kroeskop (Witte Donderdag)

Vrijdag 15 april 19.00 uur ds. H. Kroeskop (Goede Vrijdag)

Zaterdag 16 april. 21.00 uur. ds. H. Kroeskop (Paaswake)

Zondag 17 april 10.00 uur. ds. H. Kroeskop (Pasen)

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug

Zondag 10 april 10.30 uur Emeritus pastor Jan Kortstee 

mmv herenkoor

Vrijdag 15 april   19.00 uur  Parochiale werkgroep 

mmv herenkoor  (Goede Vrijdag)

Zondag 17 april 10.30 uur  Parochiaal vicaris Willy Rekveld 

mmv  Herenkoor (Pasen)

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Woldestraat 3

Katholieke vieringen: geen

K.B.O. altijd actief
De Katholieke Bond van Ouderen is al meer dan 65 jaar actief in 

Glanerbrug. Al is de corona nog niet geheel verbannen, de 

activiteiten gaan gewoon weer door. 

Het bestuur wil U dan ook van harte verwelkomen bij de 

volgende activiteiten:

In de gehele maand april is er op de donderdagmiddag het 

kaarten. Gespeeld kan worden in het hartenjagen, jokeren of 

kruisjassen. Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur

Bel (053) 431 23 89

Pedro SwierPedro Swier

Uitvaarthuis Glanerbrug  
Kerkstraat 14, Glanerbrug

www.indienstvanhetleven.nl
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Zaterdag 16 april is er weer de populaire bingo en een verloting 

met zeer aantrekkelijke prijzen. Door de zomertijd is de tijd van 

aanvang gewijzigd. Deze is nu: 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.

Iedereen is van harte welkom.

 

Alle activiteiten vinden plaats in het Meyershoes. Kerkstraat 100 

in Glanerbrug. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Koffie of 

thee staat voor U klaar. U kunt al deelnemen aan meerdere 

activiteiten als U lid wordt. Kosten slechts € 25,- per jaar. Voor 

informatie bel 461 26 22 of 461 10 72. 

Jaarvergadering Avanti W. matig 
bezocht
GLANERBRUG – Avanti W. hield op de laatste maandag van 

maart de algemene jaarvergadering die normaal in november 

wordt gehouden. Toen kon het door corona niet doorgaan, nu 

wel. De overigens matig bezochte vergadering begon met één 

minuut stilte voor de leden die de afgelopen twee jaar zijn 

overleden. Daarna werden de jaarverslagen van de afdelingen 

en verenigingsmanager besproken. Corine Heurman en 

Bennie Nijhuis hebben te kennen gegeven hun functie 

respectievelijk als notulist en algemeen secretaris en tweede 

penningmeester neer te willen leggen. Ook bleken alle 

afdelingen mede dankzij de subsidies als onderdeel van de 

coronamaatregelen het hoofd financieel boven water hebben 

kunnen houden. 

Jubileumdag

Op zaterdag 25 juni zal het 90-jarig bestaan van Avanti W. alsnog 

worden gevierd. Hoewel volgens voorzitter Barry Siero het 

programma nog niet helemaal rond is staat er in ieder geval een 

reünie gepland. Ook zullen de jubilarissen en ereleden die dag 

in het zonnetje worden gezet. De verschillende afdelingen 

beraden zich nog op de activiteiten op de jubileumdag. 

Vrijwilligers

Een punt van zorg voor de vereniging is wel het tekort aan kader 

en vrijwilligers. De club is daarover in gesprek met Sportaal hoe 

je het beste vrijwilligers kunt werven. Verder is Barry Siero als 

een van de voorzitters van de Noabersport verenigingen (Avanti 

W., Eilermark, Ons Clubje, TVG en IJsclub Glanerbrug) in 

gesprek over de rol van Noabersport bij de clustervorming van 

de Glanerbrugse sportverenigingen. 

Twee ere leden rijker

Leo Elfrink en Bennie Nijhuis benoemd tot erelid van Avanti W.. 

Beiden hebben een geweldige staat van dienst binnen de 

vereniging. En nog steeds zijn ze allebei actief als vrijwilliger. 

Reden voor het bestuur om de ledenvergadering te vragen in te 

stemmen met de benoeming van beiden tot erelid. Onder luid 

applaus vanuit de vereniging werden beide benoemd. De 

officiële huldiging van beiden zal plaatsvinden op de 

jubileumdag. 

Leo en Bennie

Sportpark TVG door oudste en jongste lid heropend
GLANERBRUG - Een jaar na het afronden van de werk-

zaamheden werd het vernieuwde sportpark van TVG op de 

laatste zondag van maart officieel heropend. “Na vele 

pogingen, die even zo vaak strandden door de corona-

maatregelen, kunnen we bij de start van het zomerseizoen 

de opening eindelijk laten plaatsvinden,” aldus voorzitter 

Felix van der Straat bij zijn openingsspeech. 

Het bestuur is zeer tevreden en enthousiast over het vernieuwde 

tennispark. De belangrijkste punten waren het aanleggen van 

all-weatherbanen, waarbij één baan is ingeleverd. En de 

vergroting van het terras. Voor het realiseren hiervan bedankte 

Van der Straat namens het bestuur en de leden een aantal 

mensen en instanties:

Rabobank en Stichting Waarborgfonds Sport voor de 

financiële ondersteuning;

Alle leden en vrijwilligers die vele uren gestoken hebben in het 

realiseren van een schitterend vernieuwd tennispark.

Reny Schippers, Theo de Vries, Heinz Dors, Jan Fraterman en 

Co Hageman voor het initiatief en de vele uren die ze in dit 

project gestoken hebben.

Monique Burggrave voor de mooie muurschildering, die de 

visie van TVG al vanaf de Gronausestraat herkenbaar maakt: 

‘tennissen met plezier’.

De klus is geklaard. Het park van TVG is gerenoveerd. Het 

oudste en jongste lid van de vereniging, Bertus Keupers en Puck 

Littooij werden gevraagd om de officiële handeling voor de 

opening van het nieuwe tennispark te verrichten. Ze worden 

geflankeerd door voorzitter Felix van der Straat, penningmeester 

Mia Paape en secretsaris Nicole Meijerink  (foto Jenne Smit) 

Vrijwilligers moeten voortbestaan parochie 
r.k.-kerk Glanerbrug redden
GLANERBRUG – Ruim 70 trouwe leden van de parochie Onze 

Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans hadden zich 

afgelopen maandag in het parochiehuis in Glanerbrug 

verzameld op uitnodiging van de locatieraad. Door het 

drastisch teruggelopen kerkbezoek, financiële zorgen en 

gebrek aan vrijwilligers dreigt sluiting van de kerk aan de 

Kerkstraat. 

Voorzitter Marcel Brueker die samen met Leny Kloppers deel 

uitmaakt van de locatieraad gaf de aanwezigen inzicht in de 

sombere situatie van de parochie. “Het kerkbezoek is mede door 

corona drastisch teruggelopen. Minder kerkbezoek betekent 

ook minder inkomsten. We geven meer uit aan het beheer en 

onderhoud van kerk, parochiehuis en voormalige pastorie dan 

er binnenkomt. Daardoor is de bodem van de kas in zicht 

gekomen. Bovendien speelt het gebrek aan vrijwilligers ons 

parten. Onder andere door de vergrijzing is er een gebrek 

vrijwilligers ontstaan. De toekomst van de kerk is daardoor erg 

onzeker geworden. Glanerbrug zou wel eens kunnen riskeren de 

eerste kerk zijn die door gebrek aan vrijwilligers moet sluiten,” 

concluderen Brueker en Kloppers.  

Brueker benadrukte dat er weliswaar nog geen druk vanuit het 

parochiebestuur van Maria Vlucht of vanuit Utrecht wordt 

uitgeoefend om meteen de kerk te sluiten. “Maar heel penibel en 

zeer wankel is de situatie wel. De vraag is waar we met de kerk als 

gebouw naar toe moeten. We zoeken daarom mensen die 

beleidsmatig over de toekomst en de financiën willen 

meedenken. De locatieraad en pastoraatsgroep moeten 

bijvoorbeeld beide met minstens twee vrijwilligers worden 

uitgebreid. En ook het secretariaat kan wel versterking 

gebruiken. Vrijwilligers konden zich afgelopen maandag 

aanmelden en op een lijst aangeven waar ze zich in de parochie 

voor willen inzetten. Eigenlijk is het niet zoveel werk,” menen 

Brueker en Kloppers. En met een hint naar vooral de jongere 

parochieleden: “Je moet er alleen wel tijd voor over hebben.” 

Op maandag 2 mei belegt de parochieraad een tweede 

bijeenkomst en komt naar aanleiding van de uitkomsten van 

afgelopen maandag met informatie over de bezetting van de 

vrijwilligersgroepen en het te ontwikkelen toekomstbeeld van 

de kerk. Daarop verwachten we op 2 mei een antwoord van de 

parochiegemeenschap. Voor het einde van 2022 zal dan een 

definitief besluit worden genomen. Leny Kloppers en Marcel 

Brueker zijn redelijk optimistisch over de afloop. Ze hopen in 

ieder geval volgend jaar het 120-jarig bestaan van hun parochie 

te kunnen vieren. 

De bijeenkomst over de toekomst van de parochie in Glanerbrug 

werd druk bezocht  (foto locatieraad OLV van de Heilige Rozenkrans)

Voorjaarsconcert Wilhelmina
GLANERBRUG - Op zondagmiddag 10 april om 15.00 uur 

geeft Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug een voor-

jaarsconcert in de Protestantse kerk aan de Gronau sestraat 

1200 in Glanerbrug. Toegang is gratis, inloop vanaf 14.30 

uur met koffie en thee.

Aan dit concert wordt medewerking verleend door alle 

onderdelen van de vereniging. Het jeugd- en opleidingsorkest 

Wilhelmina opent het concert met een drietal sprankelende 

muziekwerken. Het JOW is zich aan het voorbereiden op een 

concoursdeelname op 12 november in het Muziekcentrum in 

Enschede en zal in de loop van het jaar zeker bij meerdere 

gelegenheden van zich laten horen. Vervolgens neemt het 

grootorkest van Wilhelmina plaats op het podium en speelt als 

eerste een fuga van Bach en aansluitend een concertwerk 

genaamd ‘Turbulences’. Dan is het de beurt aan het Aspiranten 

Jeugdorkest met Dixie Doo van Ivo Kouwenhoven en samen 

met het kinderkoor KIWI een bewerking van Suzan en Freek. 

En tenslotte KIWI, AJOW en JOW met Zomer, Zomer van 

Susanne Welters. Het grootorkest sluit het concert af met een 

gevarieerd programma van een vijftal nummers waaronder het 

bekende West Side Story van Leonard Bernstein. Al met al een 

afwisselend concert waarvoor wij u graag uitnodigen.
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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

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 

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.
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.

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.

Wilt u

adverteren

in deze

krant?

Bel

053-461 33 66

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDH

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

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

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

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, vnacht- en 

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

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

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

Verkeersspreekuur
Elke eerste donder
19.00 uur in het S
bij receptie) het v
king tot alle ver
Afspraak maken v
Het eerstvolgende s
U kunt ook schriftelijk directeur van de dienst postbus 173, 7500 AD EDaarnaast is er de mogelijkschede.nl) te reagerbinnen twee maanden afgeha

e  

AN EN VOOR GLANERBRUG

AN EN VOOR GLANERBRUG 

JAARGANG 31 - NR. 2 - WOENSDAG 27 JANUARI 2010

Digitale
hoor-

toestelle
n

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruG

tel. (053) 461
53 53

Gronausestraat 1126 · 7534 AR Glanerbrug

www.damhuis.biketotaal.nl
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Large fietskrat
• Met handvatten

• Leverbaar in diverse kleuren

• Afmetingen: 43x35x27cm

• Inhoud: 40 liter

E-U4
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217,9524,95

2399,-
Incl.

300 Wh

accu

 Bosch Active Line middenmotor, 40 Nm

Keuze uit 300, 400 of 500 Wh accu

Tot 80 km actieradius o.b.v. 300 Wh accu

7 naafversnellingen

Naafremmen (rollerbrakes)

Cortina Canberra anti-lekbanden

Led-verlichting gevoed door accu

Zithouding rechtop

INCLUSIEF 5 JAAR GARANTIE*

BINNEN 10 DAGEN FIETSEN!*
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Gesproken & Gezongen Woord tijdens de Boekenweek 2022 
Met Bert Wagendorp, Hanna Bervoets, Lisa Weeda en Jan van Mersbergen. Presentator: Jeroen van Kan 

  

ENSCHEDE - De 87e editie van de Boekenweek - 9 tot en met 

18 april - wordt door de Bibliotheek Enschede op 10 april 

afgetrapt met Gesproken & Gezongen Woord in het 

Muziekcafé Metropool Enschede. Onder leiding van 

journalist, presentator en dichter Jeroen van Kan komen 

verschillende schrijvers aan het woord en wordt er muziek 

gezongen en gedraaid. Het evenement is een samenwerking 

tussen Stichting Literaire Manifestaties Enschede, Boek han-

del Broekhuis en de Bibliotheek Enschede. 

 

Lisa Weeda Bert Wagendorp

Gesproken & Gezongen Woord 

In de sfeervolle zaal van Muziekcafé Metropool geeft Jeroen van 

Kan verschillende schrijvers en muzikanten het podium. Zo 

vertelt Bert Wagendorp over zijn nieuwste boek Phoenix en 

neemt schrijfster Lisa Weeda je mee in haar Nederlands-

Oekraïense familiegeschiedenis. Het maatschappelijke stokje 

komt terug in het verhaal van Hanna Bervoets en Jan van 

Mersbergen neemt bezoekers mee in zijn zoektocht naar zijn 

vader als kluizenaar, beschreven in zijn laatste boek: “Mijn pa is 

nooit alleen”. 

Dj Dr. Anders draait een literair getinte set (jazz/hiphop) die 

speciaal voor de middag is samengesteld. Later op de middag 

zorgt de Enschedese band From//October voor een bijzondere 

sfeer met een mix van woorden en klanken.  

  

Het thema van de Boekenweek: ‘Eerste liefde’

We hebben er vast allemaal herinneringen aan, die allereerste 

liefde. Er ging een wereld voor je open vol spanning en euforie, 

maar ook vol onzekerheid en verdriet. Om woorden te geven aan 

dat warme gevoel, aan die verwarring en heimwee, wenden we 

ons telkens weer tot de dichters en de schrijvers. 

 

Die eerste liefde heeft verschillende vormen die terugkomen 

tijdens de Boekenweek in Enschede. Op de website van de 

Bibliotheek Enschede staat een overzicht van alle activiteiten 

tijdens de Boekenweek. Zo komt schrijver Ronald Giphart op 

woensdag 13 april naar Enschede en nodigt de Bibliotheek 

Enschede elke Enschedeër uit om extra te genieten van haar 

collectie die bol staat van eerste liefdes.  

 

Tickets

Tickets zijn binnenkort te bestellen via www.bibliotheek-

enschede.nl: Niet-leden: € 12,50 / Leden: € 10,- 

Tickets zijn inclusief soep en een broodje.
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Activiteiten buurthuis Dolphia
Elke woensdagmiddag is er kidsclub van 14.30 tot 16.00 uur

leeftijd van 4 t/m 12 jaar / Entree is €1

We knutselen, bakken, bingo

Donderdagmiddag meidengroep voor de leeftijd van 4 t/m 6 

van 15.00 tot 16.30 en voor de leeftijd vanaf 7 jaar van 17.30 tot 

19.00 uur. Entree is €1. Elke week doen we iets anders, knutselen, 

bakken, meiden bingo,  make uppen, enz

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur is er tiener inloop.

Entree €1. hier wordt ook elke week wat anders gedaan. Voor-

beelden van wat er al gedaan is. Bubble tea maken, rocky road 

maken, sjoelen, moodboard maken, playstation, chillen.

Vanaf vrijdag 8 april start weer de kruipgroep. Hier kunnen de 

ouders lekker met elkaar kletsen onder het genot van koffie en 

thee en de kids gezellig met elkaar spelen. Leeftijd kids is van 0 

t/m 4 jaar. 

Op zaterdag 16 april vieren we pasen in het buurthuis van 9.30 

tot 13.00 uur. Opgeven kan bij Chantal 0621213361. We gaan 

paasbakjes maken, ontbijten, eieren zoeken. 

Op woensdag 20 april is er bingo in Buurthuis Dolphia. kaarten 

zijn 3 voor € 6. boekjes voor na de pauze zijn € 1.50 per stuk. Zaal 

open om 19.00 uur en de bingo begint om 20.00 uur.

Vrijdag 27 mei houden we een Oriflame avond. Verdere info en 

tijden volgt nog via Facebook Buurthuis Dolphia.

Wil je graag een kinderfeestje of feestje geven en de rotzooi niet 

thuis. Neem dan contact op want wij verhuren ook onze zaal 

hiervoor. Voor meer info app of bel met Chantal 0621213361

Meer activiteiten voor jeugd in 
buurthuis Bultsweg
GLANERBRUG – Eind maart hebben de kinderen en hun 

ouders die rond het buurthuis aan de Bultsweg met elkaar 

gesproken of er niet meer activiteiten voor de jeugd kunnen 

worden georganiseerd. Ideeën genoeg, hoewel natuurlijk wel 

afhankelijk van de leeftijd. Kids van negen vinden leuk om 

spelletjes te doen, terwijl die van veertien liever op een 

playstation willen.  En dan is er natuurlijk ook nog verschil 

tussen jongens en meisjes. Meisjes willen bijvoorbeeld graag 

sieraden maken. Gelukkig wordt dat opgepakt door een 

aantal moeders. En iedereen, jongens en meisjes, willen 

achter het buurthuis wel graag een voetbalveld. Nou, dat 

wordt dan al snel geregeld door het buurthuis.

Geld

Om de diverse activiteiten op te kunnen starten is natuurlijk geld 

nodig. Een playstation komt niet zomaar uit de lucht vallen! Om de 

nodige financiële middelen binnen te halen wordt er onder andere 

een loterij met prijsjes georganiseerd. De kinderen en ouders uit 

de buurt gaan op pad om de loten te verkopen. De prijzen zullen 

beschikbaar worden gesteld door Glanerbrugse winkeliers. 

Voorlopig gaat het buurthuis op woensdagmiddag van 15.00 tot 

17.00 uur open voor de jongere kinderen. Op de eerste dag van 

de opening worden er pannenkoeken gebakken en staat er een 

springkussen bij het buurthuis. Voor de oudere kids is het 

buurthuis op woensdag dan open van 19.00 tot 21.00 uur. Op 

dinsdag 5 april zullen de kinderen en ouders definitief afspreken 

wanneer het buurthuis met de activiteiten voor de jeugd van 

start gaat. 

Startsein pilot eenzaamheid in Glanerbrug
GLANERBRUG - Vorig jaar oktober hebben de leden van de 

stuurgroep van Samen1Enschede de mouwen opgestroopt 

en is het convenant getekend. Het is de start van een 

meerjarig traject waarbij vele partijen in Twente samen aan 

de slag gaan om eenzaamheid het hoofd te bieden. Ambitie 

is om in vijf jaar tijd de eenzaamheid van 46% naar 25% te 

brengen.

Samen1Enschede is het Enschedees netwerk gericht op het 

bestrijden van eenzaamheid. Het brede netwerk richt zich op 

verschillende doelgroepen: jongeren, migranten, ouderen en 

kwetsbare groepen. Het netwerk legt nieuwe en slimme 

verbindingen: het unieke is dat bestuurders, professionals en 

vrijwilligers zijn verbonden aan overheden, onderwijs, 

ondernemers, zorg, welzijn, cultuur en wonen. Afgelopen 

woensdag werd in de Dorpskamer het startsein van dit initiatief 

in Glanerbrug gegeven. 

Eenzaamheid

Na een welkom door Karin Koers, werkzaam bij Liberein als 

programmacoördinator Ontmoetingscentra Enschede, leidde 

Emmy Davids de bijeenkomst in. Emmy Davids is een expert 

op het gebied van bewustwording eenzaamheid. Ze leidde de 

bijeenkomst in met een mini workshop waarbij zij de 

aanwezigen op een indringende manier liet ervaren hoe het 

voelt om eenzaam te zijn en wat je op zo’n moment nodig hebt 

van de ander.

Wethouder Niels van den Berg vertelde met een drietal 

persoonlijke anekdotes wanneer hij in de afgelopen vier jaar 

als wethouder momenten van eenzaamheid heeft ervaren. Hij 

ziet de rol van de gemeente vooral om dit initiatief van de 

samenwerkende partijen in Glanerbrug samen met 

Samen1Enschede te stimuleren en ondersteunen. 

Heidi Pot, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Liberein, 

constateerde dat niet alleen bewoners van de verzorgingshuizen 

zich in de coronajaren eenzaam hebben gevoeld, maar ook de 

medewerkers. “We moeten er samen voor zorgen dit thema 

op- en aan te pakken,” meent Pot. 

Karin Koers vertelde dat het initiatief in Glanerbrug vooral gaat 

over samenwerking. Door de handen ineen te slaan en door 

gebruik te maken een ieders aanbod en expertise is er veel 

mogelijk. Samen moet het mogelijk zijn om iedereen die niet 

eenzaam wil zijn, te ondersteunen. Karin kon tot slot melden 

dat de eerste activiteiten in Glanerbrug al op de rol staan. 

Jongerenwerker Danny de Jong zal in samenwerking met leden 

van de supportersvereniging Glanerbrug van FC Twente een 

barbecue organiseren voor de bewoners van het Ariënshuis. 

En het is de bedoeling dat leerlingen van de groepen 7 en 8 van 

de Glanerbrugse basisscholen samen met bewoners van het 

Ariënshuis boodschappen gaan doen.

Binnenkort horen de inwoners van Glanerbrug meer.

De belangstelling van bestuurders, professionals en vrijwilligers 

voor dit initiatief in Glanerbrug is groot  (foto’s Jenne Smit)

Zeer geslaagde sponsorloop van obs Glanerbrug Zuid 
Van Ruud Gravendijk

GLANERBRUG - Nederland is Oekraïne en met name de 

inwoners goed gezind. Dat bewees onder andere al de 

nationale televisie-actie begin maart toen zo’n 106 miljoen 

euro werd opgehaald. Ook in ons land is men bezig om vele 

vluchtelingen op te vangen en onderdak te bieden. Overal in 

ons land worden kleine en grote acties opgezet. 

Zo ook in Glanerbrug. Op vrijdagmiddag 25 maart hield de 

openbare basisschool Glanerbrug Zuid samen met kinderopvang 

het Bruggetje een sponsorloop om ook een steentje bij te dragen. 

De Grensstreek ging eens een kijkje nemen in de Ouverturestraat 

en zag een groot aantal schoolkinderen bloedfanatiek hun 

rondjes afleggen. 

In totaal deden er ongeveer 140 kinderen mee. Ongeveer 115 

van de obs en 25 peuters van het Bruggetje. Eerst kwamen de 

peuters en de kinderen van groep 1, 2 en 3 in actie luid aange-

moedigd door de speaker en de vele belangstellenden. ,,We 

wilden graag iets doen en iedereen heeft meegedacht en daaruit 

is deze sponsorloop voortgekomen”, licht directeur Rianne Buist 

toe. ,,De ouders kunnen het meemaken en wat beweging voor de 

kinderen kan geen kwaad. Men mocht zelf het sponsorbedrag 

bepalen.” ,,Drie scholen zitten hier in Glaner brug-Zuid aan 

elkaar vast. Het is de bedoeling dat het opgehaalde geld gaat 

naar een asielzoekerscentrum in Azelo. Voor de kinderen aldaar 

kan er dan speelgoed, een fietsje of iets dergelijks worden 

aangeschaft”, verduidelijkt Rianne Buist , die al drie jaar als 

directeur de scepter zwaait. Oh, u bent uiteraard benieuwd 

hoeveel de opbrengst is. Dat is € 1672,35. Zeker niet slecht te 

noemen.”
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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
MAKELAARS Stefan van den Aker

Úw makelaar in de Grensstreek

Mooienhof 8a 

7512 EB Enschede 

053-8200888 

enschede@prismamakelaars.nl

AANKOOP   |   VERKOOP   |   TAXATIES

VRAAG EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING VAN UW WONING AAN!

op raamdecoratie

20%
korting

Vraag naar de voorwaarden. 

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl
Actie geldt van 11 t/m 23 april 2022

 

 

      

 
           GRATIS HOORTEST 

                      GRATIS HUISBEZOEK 

                   GRATIS PROEFPERIODE 

    

        Wilt u weten hoe het met uw gehoor is? Maak dan een afspraak voor een geheel vrijblijvende      

 hoortest! Bent u niet tevreden met uw huidige hoortoestellen? Maak dan een  

 afspraak voor een GRATIS second opinion. 

        Zoals Het Hoort!   Zoals Het Hoort!  

        Gronausestraat 1124  Wethouder Nijhuisstraat 247 

       7534 AR Glanerbrug  7545 NH Enschede 

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

 

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

SLIJPSERVICE 

Wij slijpen al uw messen, scharen en tuingereedschap.
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GVV EILERMARK
Zaterdag 9 april

Thuis

09:00 Eilermark MO13-1 - TVC ‘28 MO13-1

09:00 Eilermark JO8-1 - Wilh’school JO8-1

10:00 Eilermark JO10-1 - De Tubanters JO10-2

12:00 Eilermark JO13-2 - Vogido JO13-2JM

12:15 Eilermark 3 - Lutte De 2

13:15 Eilermark JO17-1 -Bentelo JO17-1

Uit

08:30 NEO JO8-3 - Eilermark JO8-2

09:45 UD W. JO12-1 - Eilermark JO12-1

10:30 Delden JO10-1JM - Eilermark JO10-2

11:00 Wilh’school JO13-2 - Eilermark JO13-1

14:30 Berghuizen 1 - Eilermark 1

17:00 Avanti W. 4 - Eilermark 5

Zondag 10 april 

Thuis

10:45 Eilermark 3 - Vosta 4

Uit

11:00 NEO VR2 - Eilermark VR2

14:00 SDC ‘12 1 - Eilermark 1

Dinsdag 12 april

Thuis

20:00 Eilermark 1 - Juliana ‘32 1

Zaterdag 16 april

Thuis

12:15 Eilermark 3 - Sparta E. 6

14:30 Eilermark 1 - SVV ‘91 1

Uit

12:15 Drienerlo 5 - Eilermark 5

Maandag 18 maart

Thuis

10:45 Eilermark 3 - EFC PW 5

14:00 Eilermark 1 - Wijhe’92 1

SV SPORTLUST
Zaterdag 9 april

Thuis

10:00 Sc. Overdinkel JO15-2 - Sportlust JO15-1

12:45 Sportlust Gl. JO17-1 - Hengelo JO17-1

14:30 Sportlust Gl. 4 - Barbaros 2

Uit

09:30 Rigtersbleek JO11-3 - Sportlust  JO11-1

11:15 EMOS JO12-3 - Sportlust Gl. JO12-1

11:45 Sparta E. 5 - Sportlust Gl. 3

15:00 Bornerbroek JO19-1 - Sportlust JO19-1

16:00 NEO O23-2 - Sportlust Gl. O23-1

Donderdag 14 april

Uit

20:00 Drienerlo 1 - Sportlust Gl. 1

Zaterdag 16 april

Uit

12:00 Barbaros 2 - Sportlust Gl. 4

17:15 Rigtersbleek 4 - Sportlust Gl. 3

Maandag 18 april

Thuis

14:30 Sportlust Gl. 1 - Eilermark Za 1

SC OVERDINKEL 
Donderdag 7 April

Thuis

18:30 SC. Overdinkel 3 - Tubantia 3

Uit

18:00 Rigtersbleek JO15-2 - Overdinkel JO15-1

Zaterdag 9 April

Thuis

10:00 Overdinkel JO15-2 - Sportlust Gl. JO15-1 

10:00 Overdinkel JO11-1JM - Losser JO11-4

10:00 Overdinkel JO10-1 - SV De Lutte JO10-1

10:00 Overdinkel MO11-1 - Losser MO11-1

14:00 Overdinkel JO19-1 - Saasveldia JO19-1

Uit

08:30Losser JO9-6 - SC. Overdinkel JO9-1JM

08:45 Avanti W. JO9-5 - Overdinkel JO9-2JM

11:00 LSV JO8-3 - SC. Overdinkel JO8-1JM

11:30 Rigtersbleek JO13-2 - Overdinkel JO13-1JM

12:45 LSV JO15-1 - SC. Overdinkel JO15-1

12:45 Quick ‘20 MO17-1 - Overdinkel MO17-1

13:00 Bon Boys JO17-2 - Overdinkel JO17-1

14:45 ATC ‘65 6 - SC. Overdinkel 3

16:00 Achilles ‘12 5 - SC. Overdinkel 2

Zondag 10 April

Thuis

10:45 SC. Overdinkel 4 - Vogido 7

Uit

14:00 UD W. 1 - SC. Overdinkel 1

Woensdag 13 April

Uit

19:00 GFC MO17-2 - SC. Overdinkel MO17-1

Zaterdag 16 April 

Uit

16:15 Losser 2 - SC. Overdinkel 2

Maandag 18 April

Thuis

09:30 SC. Overdinkel 3 - Barbaros 3

Uit

10:45 FC Suryoye-Med. 5 - SC. Overdinkel 2

14:00 Zenderen Vooruit 1 - SC. Overdinkel 1

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

Dorpskamer Glanerbrug 
 

Activiteitenprogramma April 2022 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 

 
Naast bovenstaande activiteiten is er iedere dinsdag en donderdag tussen 9.00 – 12.00 
uur inloop bij de Dorpskamer. Daar kun je zo binnen komen lopen voor koffie en thee, 
een praatje en een activiteit.  
 

Lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan gewoon binnen lopen en doe mee!!  
 
Spreken deze activiteiten je helemaal niet aan? Dan dagen we je uit om ook binnen te 
komen lopen. Tijdens een kopje koffie of thee horen we dan graag wat jij leuk zou 
vinden!!  
 
Voor meer informatie kun je bellen met: Ellen Kroezen - 06 203 68 164 of Kicha Prosz - 
06 51 42 92 89 
 
Deelname aan de inloop en de activiteiten is gratis! Er is altijd ruimte voor het geven van 
een vrije gift. 

Dorpskamer Glanerbrug, Schipholtstaat 48B, Glanerbrug 

Activiteiten op de dinsdag: 

9.00 – 12.00 uur 
5 april Ontbijten bij de 

Dorpskamer 

12 april Kaartjes maken  

19 april Spelletjes ochtend 

26 april Muziek Quiz 

 

Activiteiten op de woensdag  

9.30 – 12.00 uur 
6 april Paasworkshop bloemschikken 

Opgave verplicht!! VOL!!! 
 

Activiteiten op de donderdag 

9.00 – 12.00 uur 
7 april Sjoelen 

14 april Paasochtend 

21 april Diamond Painting 

28 april  Verrassing dag 

 

Palmpasenoptocht in Losser
LOSSER - Op Palmzondag (10 april) wordt de 

traditionele Palmpasenoptocht georganiseerd. 

Er wordt om 13.00 uur gestart met een 

Oecumenische Viering in de Heilige Maria 

Geboortekerk met medewerking van Pastor 

Carla Berbee en Ds. Hennie Marsman.

Daarna zullen de kinderen met hun 

Palmpasenstok een korte ronde door het dorp 

maken. Het eindpunt van de optocht is bij 

Winkelcentrum De Brink. Route: Heilige Maria 

Geboortekerk, rotonde richting Lutterstraat, via 

de tuinen van Oldenhove naar Bernard 

Leurinkstraat, St. Maartenstraat, Raadhuis-

straat, Teylersstraat, Brinkstraat, Roberink-

straat, Kerkstraat, Winkelcentrum De Brink

Kindermiddag ‘Vogel fladderen’ op Hof Espelo
In het vroege voorjaar beginnen vogels met het bouwen van hun nest. Daar hebben ze veel 

materiaal voor nodig. Zelf weleens een nest in elkaar geknutseld? Kom naar de kindermiddag 

“Vogel fladderen” op woensdagmiddag 20 april op Hof Espelo. We gaan het bos in en 

verzamelen zo veel mogelijk materiaal waar een vogel zijn nestje mee kan maken. Meld je wel 

van te voren aan! De middag is leuk voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 

Veel vogels bouwen hun nest in bomen, of 

meer verstopt in struiken en hagen. Watervogels 

zoals wilde eenden zitten vaak tussen de 

begroeiing aan de slootoever en ijsvogels 

graven een gang in een steile oeverwand. Er 

zijn ook soorten die onder daken broeden zoals 

mussen, spreeuwen en gierzwaluwen of in 

boomholtes. Op Hof Espelo hangen 

verschillende nestkasten maar voor iedere 

vogelsoort is er een ander type kast. Ons 

kinderteam kan er van alles over vertellen. We 

spelen ook spellen die met vogels te maken 

hebben.

Aanmelden

Meld je van te voren aan via de website  

www.landschapoverijssel.nl/activiteiten. 

Aanmel den is noodzakelijk om de groeps-

grootte te beperken.

Kosten

De bijdrage voor deze kinderactiviteit is € 3,-- 

per kind, dat is inclusief een bekertje drinken 

en wat lekkers. Tip: trek stevige schoenen aan 

en kleren die vies mogen worden.

Ben je nog geen donateur?

Donateur worden is een prachtige manier om 

het werk van Landschap Overijssel te steunen. 

En het is belangrijk, 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. Voor meer informatie www.

landschapoverijssel.nl/financiele-steun/word-

donateur

Het bezoekerscentrum Hof Espelo zoekt 

vrijwilligers om het team te versterken. We zijn 

vooral opzoek naar gastheren/gastvrouwen, 

gidsen en naar vrijwilligers die het kinder-

activiteiten team willen versterken. Belang-

stelling of wil je meer informatie? Stuur een 

mailtje naar bezoekerscentrum.hofespelo@

landschapoverijssel.nl
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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!Wij zoeken collega's van 13 tot 99 jaar!Wij zoeken collega's van 13 tot 99 jaar!Wij zoeken collega's van 13 tot 99 jaar!
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De  aanbiedingen zijn geldig van 
4 april t/m 18 april 2022

@medikamentediegrenze

Alle beschikbare varianten
85gr, 90gr of 100gr
Per stuk € 0,59

Blends framboos & munt 500ml
Per stuk € 0,59

Favora's happy easter 
peanut eggs 130gr

DouglasSence

Cup a SoupPoianaVan Gils

Medixan*

Durex*

Nestosyl*

Clina

Sensodyne

O.B. Douglas

MilkaKarvan Cevitam Paaseieren

Keel zuigtabletten
Citroen/honingsmaak 24st

Face & body self tanning tissue
Per stuk € 0,39

Cleanser spray hand & reiniging 200ml 
Per stuk € 0,29

Aziatische curry 3-pack
Per stuk € 0,39

Pure chocolade 
met sinaasappelsmaak 90gr
Per stuk € 0,29

Yellow woman edt 40ml

Condooms red 12st

Crème 15gr

Roestvrijstalen sponzen 4-pack
Per stuk € 0,59

Tandpasta
Fluorid 2x75ml of whiteness 2x75ml

Pro comfort tampons
Mini of super 16 tampons

My contouring palette

* Lees voor het kopen de aanwijzingen 

op de verpakking.

* Dit is een geneesmiddel. 

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

* Dit is een geneesmiddel. 

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Ter verlichting van insectenbeten, 

plaatselijk jeuk en oppervlakkige 

schaaf- en snijwonden.

Werkzame stof:

Pramocaïnehydrochloride
Werkzame stof:

Op basis van o.a. 

chloorhexine digluconaat 

Medixan is verzachtend voor de 

keel, houdt de keel schoon en 

brengt de keel tot rust.

-86% -58% -85%

-58%-87%

-84% -76%

      

    

    

€ 1,00 € 1,00 € 1,00

€ 1,00€ 1,00

€ 1,00 € 1,00
4 voor

2 voor2 voor

3x 3-pack

4 voor 3 voor 2 voor

-87% -72%-45%

-75%

-74%

-56%

elders   € 14,99 elders   € 8,90elders   € 2,89

elders   € 11,95

elders   € 11,45

elders   € 1,79

elders   € 7,16 elders   € 2,37 elders   € 6,87

elders   € 2,38elders   € 7,78

elders   € 6,32 elders   € 4,17

€ 1,99 € 2,49€ 1,59

€ 2,99

€ 2,99

€ 0,79

€ 1,99€ 1,00

24st
2x75ml

15gr

500ml

40ml

130gr

3-pack90gr

1st200ml

16 tampons

4-pack

12st
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