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Update over zwembad

De Brug

Uitnodiging voor

4 en 5 mei

Glanerbrugs 

korfbalsucces

Is de 29ste Boekenbeurs Glanerbrug voorlopig de laatste?
GLANERBRUG – Twee keer kon er geen boekenbeurs 

worden gehouden in Glanerbrug. Eind januari ging de 

grootste boekenbeurs in deze regio door corona niet door. 

Nu het virus onder controle is, wordt de 29ste editie van de 

boekenbeurs van 27 april (Koningsdag) tot en met 1 mei 

(Dag van de Arbeid) gehouden. Geen drie maar vijf dagen 

boekenbeurs in bassischool de Troubadour aan de 

Sonatestraat 44a in Glanerbrug. Elke dag van 10.00 tot 17.00 

uur. Wel ziet het ernaar uit dat het voorlopig de laatste zal 

zijn. Oorzaak: gebrek aan vrijwilligers. 

“Een aantal vaste medewer-

kers die jarenlang hebben 

meegedraaid heeft te kennen 

gegeven te willen stoppen,” 

licht coördinator Peter Hal-

man het besluit toe. “Ook kun 

je van de mannen op leeftijd 

van de Vincentiusvereniging 

niet steeds verwachten dat ze 

met dozen boeken van zo’n 

15 tot 20 kg lopen te sjouwen. 

Bovendien ben ik op zoek 

naar een opvolger die de boe-

kenbeurs wil coördineren. Je 

ziet dat de beurzen in Haaks-

bergen, Oldenzaal, Losser en 

Gronau al door gebrek aan 

vrijwilligers zijn gestopt.”

Een positief punt van de coro-

na is volgens Peter Halman 

het aantal boeken. “In die 

twee jaren zonder beurs zijn 

we wel doorgegaan met het 

inzamelen van boeken. Dat 

heeft geleid tot een erg grote 

voorraad. Ik denk dat we dik 

over de 50 duizend boeken 

kunnen presenteren. Alle-

maal gesorteerd in 20 catego-

rieën en geprijsd. Daarbij zijn 

we ook deze keer hele inte-

ressante boeken tegengeko-

men. Over architectuur en 

spiritualiteit bijvoorbeeld.” 

Goede doelen

Ook de goede doelen zijn dit 

jaar niet veranderd. De 

opbrengst van de Boeken-

beurs zal geheel ten goede 

komen voor onze drie projec-

ten: het kindertehuis Casa do 

Menino in Campina Grande 

te Brazilië, de Vincentiusver-

eniging in Glanerbrug en de 

woongemeenschap de 

Wonne met vestigingen in 

Glanerbrug, Enschede en 

Almelo.

Wilt u meehelpen met het 

opbouwen en/of afbreken 

van de boekenbeurs? Dat 

kan! Alle hulp is welkom. 

Afgelopen jaren hebben een 

groot aantal vrijwilligers 

meegeholpen en dat was erg 

gezellig en leuk. Wilt u hel-

pen? U kunt altijd een mail 

sturen naar boekenbeurs.gla-

nerbrug@gmail.com of 

gewoon bij ons binnenlopen 

en vragen of u nog iets kunt 

doen. Hulp is vooral nodig tij-

dens het opbouwen op zater-

dag 23 april en op maandag 

25 april gedurende de gehele 

dag.

Eind april kunt u voorlopig voor het laatst snuffelen tussen de boeken  (foto Jenne Smit)

Parochieleden kunnen zich uitspreken 
over toekomst parochie

GLANERBRUG - Enkele weken geleden werd op de eerste 

informatieavond duidelijk dat de situatie in de parochie OLV 

van de Heilige Rozenkrans behoorlijk penibel en zeer wankel 

is. Door het drastisch teruggelopen kerkbezoek, financiële 

zorgen en gebrek aan vrijwilligers dreigt zelfs sluiting van de 

kerk aan de Kerkstraat. De locatieraad vroeg zich zelfs af waar 

we met de kerk als gebouw naar toe moeten. Ze zochten 

bovendien mensen die beleidsmatig over de toekomst en de 

financiën willen meedenken. 

De afgelopen weken heeft de locatieraad vorderingen 

gemaakt.  Op de tweede bijeenkomst op maandag 2 mei 

(20.00 uur in het parochiehuis) zullen de parochieleden wor-

den geïnformeerd over de uitkomsten. Dan zullen ze worden 

bijgepraat over de mogelijkheden meer activiteiten in het 

parochiehuis te organiseren in plaats van in de kerk. En over 

het uitbreiden van de locatieraad, de pastoraatsgroep en het 

secretariaat met nieuwe vrijwilligers. De locatieraad ver-

wacht hierop een reactie van de parochiegemeenschap. Voor 

het einde van 2022 zal dan een definitief besluit worden 

genomen.

Speurtocht naar versierde paaseieren daverend succes!

GLANERBRUG - Vorige week zaterdag werd met medewerking 

van de winkeliers voor de Glanerbrugse schooljeugd een 

speurtocht georganiseerd waarbij zij de door hen versierde 

paaseieren moesten opsporen die bij 25 winkeliers waren 

verstopt. Voor elk gevonden ei kreeg je een stempel en een 

volle stempelkaart was goed voor een gratis ijsje bij bakker 

Oonk. Er zijn die dag ongeveer 400 stempelkaarten 

ingeleverd. 

Uit de reacties bleek dat de 

ouders en kinderen het een 

geweldige actie vonden. Deze 

actie leverde al de eerste reac-

ties op wat de Glanerbruggers 

nu en voor de toekomst 

belangrijk vinden. Net zoals 

uit een eerder, door de Dorps-

raad gehouden peiling, bleek 

dat ook nu weer het herope-

nen van het zwembad veel 

genoemd werd. De volledige 

resultaten maken we zo snel 

mogelijk bekend via www.

dedroomvanglanerbrug.nl.

 

De versierde eieren zijn door 

de (school)jeugd ter beschik-

king gesteld van Liberein voor 

de locaties Ariens en Brugger-

bosch.  Dat vonden de bewo-

ners enorm leuk! Net als de 

vrijwilligers die de eieren had-

den gebracht.

De droom van Glanerbrug is 

een beweging waarin wij als 

Glanerbrugse gemeenschap 

willen nadenken over de toe-

komst van ons dorp met als 

doel om Glanerbrug nog 

mooier te maken. Daartoe 

vormen de Dorpsraad, de 

winkeliers, de scholen, sociale 

instanties op het gebied van 

welzijn, ouderen, jeugd, het 

stadsdeel Oost en de suppor-

tersvereniging Glanerbrug de 

groep kartrekkers. Eenieder 

die ook wil meedoen is van 

harte uitgenodigd. Wij worden 

daarbij ondersteund door Stu-

dio Vers Bestuur van de pro-

vincie Overijssel. Kern van 

onze aanpak is samen werken, 

samen doen en samen te 

leren. 

De komende tijd is onze aan-

pak gericht op het ophalen 

van de dromen van de Glaner-

bruggers met de bedoeling om 

daaruit een gemeenschappe-

lijke droom te kiezen, een 

droom die van ons allen is.

Daarbij maken wij onder 

andere gebruik van de ‘bab-

belbox’ (naar het idee van 

‘man bijt hond’). In deze bab-

belbox, waarvan afgelopen 

zaterdag ook al gebruik 

gemaakt is, kunnen de Gla-

nerbruggers hun droom 

inspreken. Het is de bedoeling 

dat deze babbelbox de 

komende weken op diverse 

locaties in het dorp komt te 

staan. Ook is het mogelijk dat 

belangstellende instanties/

ondernemers deze babbelbox 

kunnen reserveren.

Binnenkort gaan de kinderra-

den van de basisscholen in 

Glanerbrug/Eschmarke met 

elkaar in gesprek over hun 

Droom van Glanerbrug. Zo 

kan Glanerbrug horen hoe 

onze kinderen hún toekomst 

zien. 

Wij roepen de Glanerbruggers 

op om hun droom aan te 

geven op onze website  

www.dedroomvanglanerbrug.

nl. Waar moeten wij als dorp 

volgens jou mee aan de slag 

om het hier leuk en leefbaar te 

houden?

In september van dit jaar 

organiseren we een groot fes-

tijn waar iedereen uit Glaner-

brug welkom is om te komen 

tot een breed gedragen 

gemeenschappelijke droom 

VAN IEDEREEN in ons dorp. 

Met een volle stempel kon je een lekker ijsje scoren bij bakker 

Oonk  (foto Jenne Smit)



PAGINA 2

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 5 mei 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 24 april 10.00 uur dhr. W. Ekker

Zondag 1 mei 10.00 uur ds. Houwelingen

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug

Vrijdag  6 mei 10.00 uur  Parochiaal vicaris Willy Rekveld 

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Woldestraat 3

Katholieke vieringen: geen

Bel (053) 431 23 89                                            

Uitvaarthuis Glanerbrug   
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Herman Herman 

 Achterhuis Achterhuis

www.indienstvanhetleven.nl

Benefietconcert voor Oekraïne
ENSCHEDE - Zaterdagavond 23 april spelen Veronika 

Chaban (viool) en Maarten Barneveld (orgel) samen een 

benefietconcert voor Oekraïne. Veronika Chaban (15) 

vluchtte met haar ouders, haar drie zussen en twee van 

haar broers uit Oekraïne. Haar viool nam ze mee. Locatie: 

De Schuilplaats, Hertmebrink 8 in Enschede.

Veronika die met haar familie in Glanerbrug verblijft wil op die 

manier haar steentje bijdragen om steun te bieden aan haar 

land en volk. Er zal een collecte worden gehouden t.b.v. Andriy 

en Arenda Vasylenko - van de Ree. Zij ontvangen grond- en 

hulpstoffen voor de bereiding van voedsel voor onder andere 

ziekenhuizen en weeshuizen in Oekraïne. En ook voor de 

Werkgroep Elim die hier plaatselijk ondersteuning biedt.Het 

Vocaal ensemble De Twente Zangers zal haar medewerking 

verlenen aan deze avond vol muziek. De toegang is gratis. We 

hopen op een mooie opkomst en een goede opbrengst!
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Stille tocht en Dodenherdenking Glanerbrug 2022
Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug nodigt u 

uit om op woensdag 4 mei 2022 deel te 

nemen aan de Stille tocht en Dodenherden-

king in Glanerbrug. Wanneer u ook de rond-

gang langs de oorlogsgraven op begraaf-

plaats Doodenzorg wilt maken wordt u ver-

zocht om 18.45 uur aanwezig te zijn op de 

begraafplaats aan de Veldstraat. 

Wanneer u mee wilt lopen in de Stille tocht 

wordt u verzocht uiterlijk om 19.10 uur op 

Doodenzorg aanwezig te zijn. De stille tocht 

vertrekt om 19.15 uur vanaf begraafplaats 

Doodenzorg. De route gaat via Veldstraat 

over Gronausestraat naar het Heldersplein. 

Mensen die niet mee kunnen lopen, maar 

wel bij de Dodenherdenking aanwezig wil-

len zijn, worden verzocht om 19.25 uur op 

het Heldersplein aanwezig te zijn. De officië-

le Dodenherdenking begint daar om 19.30 

uur. 

Viering Bevrijdingsdag 2022 in Glanerbrug
Nederland kan dit jaar weer Bevrijdingsdag 

vieren. Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug en 

de Muziekvereniging Wilhelmina Glaner-

brug organiseren op donderdag 5 mei 

Bevrijdingsdag met een feestelijk en gevari-

eerd muzikaal programma in de Protestant-

se kerk in Glanerbrug. Aan dit bijzondere en 

afwisselend programma wordt medewer-

king verleend door Muziekvereniging Wil-

helmina Glanerbrug. Dit jaar zal ook mede-

werking worden verleend door sopraan 

Karin Hertsenberg, bariton Jürgen Etzrodt 

en harpiste Maaike Bosscher. Tussen de 

optredens door zullen wethouder Niels van 

den Berg namens de gemeente Enschede, 

burgemeester Rainer Doetkotte namens 

Gronau en lid van de Bundestag Jürgen 

Coße namens Euregio kort het woord voe-

ren. 

Het programma in de Protestantse kerk aan 

de Gronausestraat 1200 begint om 19.00 uur. 

De deuren van de kerk zijn vanaf 18.30 uur 

geopend. Het bevrijdingsvuur wordt door 

leden van SV Sportlust naar de kerk gebracht. 

Het vuur dat rond 21.00 uur bij de kerk arri-

veert zal worden ontstoken door de drie 

gastsprekers. Daarna volgt het Wilhelmus 

door Wilhelmina. 

COLUMN 

schrik
In het vorige nummer van dit blad stond een 

artikel over de katholieke kerk aan de Kerk-

straat, die met sluiting wordt bedreigd.

De kerk waar ik zoveel uren heb doorgebracht. 

Dat begon al met mijn doopsel in november 

1936. Als ik zou schrijven dat ik me dat nog als 

de dag van gisteren herinner, zou u mij terecht 

een grote fantast noemen.

Ruim een jaar eerder waren mijn ouders in 

deze kerk getrouwd, op dezelfde dag samen 

met een oom en tante. Niet alleen de Zeeu-

wen zijn “zunig”…

In de oorlog was er wel eens luchtalarm en 

dan doken de vele aanwezigen - toen nog wel- 

onder de kerkbanken om bescherming te zoe-

ken, tegen vallende bommen.

Deed daar later mijn eerste communie. Die 

dag begon voor mij met een groot probleem.

Omdat mijn moeder vroeg wat ik het liefste 

wilde eten, had ik gezegd: tuinbonen.

‘s Morgens was ik door de spanning al heel 

vroeg opgestaan, naar de keuken gegaan, 

waar ik de pan met de tuinbonen op de kachel 

zag staan. Ik tilde 

het deksel op, pakte 

een boon en at die op. Plotseling realiseerde ik 

me tot mijn grote ontzetting dat mijn commu-

niefeest niet door zou gaan! In die tijd mocht 

je voor de communie niets eten!

Ik ging naar de slaapkamer van mijn ouders 

en biechtte met veel moeite mijn grote 

“zonde” op.

Wat te doen? Toevallig was de oudste broer 

van mijn vader op bezoek bij zijn ouders in 

ons dorp. Hij was pater. Mijn vader zei: “ Ik bel 

hem op”.

Even later kwam hij terug en zei dat ik toch 

mijn communie mocht doen. Was immers 

geen opzet. Wat was ik opgelucht.

Ik werd misdienaar. Vele keren uit de klas 

gehaald om in de morgen bij  een rouw- of 

trouwplechtigheid te dienen.

De laatste keer was de Tweede Paasdag 1961.

En dag later kon het niet meer, want toen ben 

ik in deze kerk getrouwd!

Henk van der Vegt

Wat in het vat zit….
GLANERBRUG - Het bezoek van een delegatie 

van de Heimatverein Epe stond eigenlijk al 

voor november 2021 op het programma, 

maar de beperkingen van de pandemie 

gooiden roet in deze maaltijd en ook in 

januari moesten deze ontmoeting om 

dezelfde reden worden afgeblazen. 

Maar op 7 april was het eindelijk zover! Vanuit 

Epe waren 6 leden van de Heimatverein naar 

Glanerbrug gekomen en de HKG was nagenoeg 

compleet aanwezig in het parochiehuis aan de 

Kerkstraat. Na het welkomstwoord door HKG-

voorzitter Willie Meester en het dankwoord van 

Wilhelm Kemper, voorzitter van de Heimat-

verein Epe, werd het tijd voor een ongedwon-

gen samenzijn onder het genot van een hapje 

en een paar drankjes.

Nieuwtjes werden uitgewisseld, plannen 

besproken en…nieuwe afspraken gemaakt. 

Want dat de goede verhoudingen tussen de 

Heimatverein Epe en de HKG in stand moeten 

worden gehouden, daarover is men het aan 

weerszijden van ‘de poal’ al een aantal jaren 

eens. 

En wat die nieuwe afspraken betreft: later dit 

jaar staat er een gezamenlijk bezoek aan Vrie-

zenveen en een wandeling door Epe op het pro-

gramma.

1922  2022

GLANERBRUG - In september van dit jaar viert de St. Gerardusschool op grootse wijze het 100-

jarig bestaan met een hele week vol feestelijke activiteiten. Op 26 september wordt de feestweek 

door een bijzondere gast geopend en de week is verder gevuld met onder andere muziek, sport, 

spel, een oma/opa-dag, een speurtocht en een feestelijke afsluiting. Op vrijdagavond 30 sep-

tember staat de grote reünie gepland voor oud-leerlingen (vanaf 18 jaar) en (oud-)leerkrachten. 

Voor deze reünie kunnen mensen zich aanmelden via de speciale facebookpagina: St. Gerar-

dusschool 100 jaar. Op diezelfde pagina staan ook nadere details over de reünie en over de 

andere activiteiten.

Jubileumcommissie St. Gerardusschool

St. Gerardusschool

Willie Meester heet Wilhelm Kemper welkom met een cadeautje
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Ons team bestaat uit:

 •  Frank Vastbinder

 •  Floor Mulder 

 •  Jos Ekelhof 

 •  Diana Yanguc (kinderfysiotherapeute) 

 •  Lichelle Gorter

 •  Elly Mulder      

Wilt u meer informatie over onze praktijk, bekijkt u dan 

eens de website www.fysiotherapieglanerbrug.nl

 Locatie:  Liberein, Spoorbaanstraat 6

 Tel. nr.:  053-4618891

            

Algemene fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele 

therapie, kinderfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, 

oedeemtherapie, claudicatio, groepstrainingen en 

(kinder)-bekkenbodemfysiotherapie......

Fysiotherapie Glanerbrug

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

Wilt u adverteren in deze krant?

Bel 053-461 33 66

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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.

Ariëns ZorgpaletR

30 januar
en 6 febr

Ariëns Sacr
9 febr

Stadsdeel OostA - Ingediende B- Keppeler
huis;

- Wollegr
kapel op een woonhuis;- Helioslaan 16 (20100164): het plaatsen v

- Lisdoddelaan 
huis;

B - Verleende B- Wederiklaan 
(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG 
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Avanti voor derde keer naar 

Turkije

Milan Ziemerink 

vierde op NK

6Hulde voor 190 jaar lidmaat-

schap bij HOT

3

Digitale
hoor-

toestell
en

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruG

tel. (053) 461
53 53

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-

lekker bezig 

GLANERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

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 

er bijvoor-

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

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

eedschap.

WIJ HEBBEN ALLES VOOR HET REINIGEN EN ONDERHOUDEN VAN

SCHOENEN, JASSEN, TASSEN, MEUBELEN EN AUTOBEKLEDING.

Workshop ‘Eetbare siertuin‘, 
Deurningen

TWENTE - Vera Greutink, 

ontwerper van eetbare 

tuinen tuiniert volgens de 

principes van de perma-

cultuur. Zij laat ons in deze 

workshop zien hoe die 

principes ook in een siertuin 

toe te passen zijn. We leren 

hoe je een mooie tuin 

creëert, die leuk is om naar te 

kijken, maar waar je ook nog 

uit kan oogsten.

Groei & Bloei organiseert deze workshop samen met de vier ver-

enigingen uit Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal.

Wanneer? Zaterdag 23 april van 14.00 – 17.00 uur

Opgave via corryhuijbregts@gmail.com

Kosten: leden 5,00 en niet-leden 7,50 incl. koffie bij ontvangst

Locatie: Frans op den Bult, Hengelose straat 6 in Deurningen

De regiomiddag is een samenwerkingsverband waarin de ver-

schillende Groei & Bloei verenigingen uit deze regio gezamenlijk 

een lezing organiseren.

Uitnodiging algemene  
ledenvergadering Doodenzorg

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering 

op woensdag 18 mei 2022 in het bijgebouw Baarhuisje Doo-

denzorg aan de Veldstraat in Glanerbrug. Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA

–   Opening 

–   Notulen der algemene ledenvergadering van 27 oktober 2021 

–   Mededelingen en ingekomen stukken 

–   Jaarverslag secretaris 2021 

–   Jaarverslag penningmeester 2021 

–   Verslag kascontrolecommissie 

–   Benoeming kascontrolecommissie 

–   Vaststelling tarieven begraafplaats per 1 januari 2023 

–   Vaststelling contributie per 1 januari 2023  

–   Bestuursverkiezing 

–   Rooster van aftreden bestuursleden: 

2022 Albert Menger en Albert Schippers 

2023 Corry Beelen 

2024 Hans Elties 

2025 Peter Beelen en Steffan Dost

–   Rondvraag

–   Sluiting
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Burgemeester Bleker maakt kennis met kinderopvang en onderwijs in Glanerbrug
GLANERBRUG - Vorige week maandag bracht burgemeester 

Roelof Bleker een bezoek aan het IKC Glanerbrug. Deze 

maand ligt zijn focus op het kennis maken met het Enschedese 

onderwijs. De schoolleiders Rianne Buist (Glanerbrug-Noord 

en -Zuid), Jeroen Bolster (St. Gerardus), Peter van Oene 

(Troubadour) en Bram Nieuwland (kinderopvang Human-

kind) gingen met hem in gesprek over de stand van zaken van 

de kinderopvang en het onderwijs in Glanerbrug. Barbara 

Weijn van de Ouverture was helaas verhinderd. 

De directeuren informeerden Bleker niet alleen over de goede 

samenwerking binnen het IKC, maar stipten ook problemen als 

het tekort aan personeel en de gevolgen van corona aan. Ze ver-

wachten dat de effecten van corona de komende jaren nog wel 

merkbaar zal blijven. Hoewel er ook een positief aspect aan 

corona heeft gezeten meldde Rianne Buist: “Zowel leerlingen 

als leerkrachten hebben een stevige stap voorwaarts gemaakt in 

de digitale wereld.” 

De goede samenwerking tussen kinderopvang en de vijf Glaner-

brugse basisscholen komt ook tot uiting in het zogenoemde 

Harnasproject. Een project om de weerbaarheid van de leerlin-

gen uit groepen 7 en 8 te vergroten. En alle groepen hebben zich 

aangesloten bij de droom van Glanerbrug. Glanerbrugse vereni-

gingen, instanties, ondernemers, kinderopvang en de basis-

scholen denken samen met de bewoners na hoe je Glanerbrug 

nog mooier kunt maken. “En dit past perfect in de visie en missie 

van de kinderopvang en onderwijs in Glanerbrug die we onszelf 

met de Integrale Kindcentra’s (IKC’s) als doel hebben gesteld,” 

menen Rianne Buist en Peter van Oene. 

Bram Nieuwland vertelde met trots dat medewerkers van Fit en 

Fun twee per week zo’n 20 minuten peutergym verzorgen op de 

vestigingen van Humankind. Vanaf de jongste leeftijd zijn de 

activiteiten van een peuter erop gericht de zintuigen te stimule-

ren en de motorische en emotionele vaardigheden en het waar-

nemingsvermogen te ontwikkelen. Peutergym helpt hierbij. 

Klimmen, klauteren, springen, balanceren, hangen en rollen: 

alles wat  je peuter thuis niet kan of mag, is wel mogelijk in de 

gymzaal.

Ook bij dit bezoek ging de burgemeester met leerlingen in 

gesprek. Zijn bezoek leverde leuke en spontane vragen op bij 

leerlingen zoals: “Hoe bent u burgemeester geworden? En hoe 

zwaar is de ketting (ambtsketen)?” Maar ook merkte een leerling 

spontaan op: “Ik hoop dat u heel lang blijft.”    

Burgemeester Roelof Bleker links op de foto) in gesprek met de 

schoolleiders van het IKC Glanerbrug  (foto Jenne Smit)

Kiek eens (d)an: 
Opening van de nieuwe Dolphiaschool in 1980
In 1979 werd de oude 

Dolphiaschool uit 1911 

gesloopt om plaats te 

maken voor een nieuw 

gebouw. 

Tijdens de nieuwbouw 

werden de leerlingen 

ondergebracht in de 

oude st Gerardus aan de 

Kerkstraat 20 in 

Glanerbrug. 

De nieuwe school aan 

de Gronausestraat werd 

in juni 1980 geopend. 

Natuurlijk een goede 

reden alle leerlingen op 

de foto te zetten. 

Update over zwembad De Brug: open of slopen
GLANERBRUG - De Dorpsraad is samen met diverse externe 

adviseurs in gesprek gegaan om de mogelijkheden te bekijken 

voor heropening van zwembad De Brug. Daarbij wordt 

gekeken naar de begroting, exploitatie, financiering en 

toekomstige rechtsvormen. Dat zijn zaken die veel tijd kosten 

en zeer zorgvuldig moeten gebeuren. 

Daarnaast heeft de Dorpsraad in februari een animopeiling 

gehouden onder de Glanerbruggers. 2172 personen hebben 

vervolgens de enquête ‘Zwembad De Brug: open of slopen’ 

ingevuld. Bijna 90% van de deelnemers gaf aan ook in het 

verleden gebruik te hebben gemaakt van het zwembad. Het 

merendeel hiervan maakte eerder 1 à 2 maal per week 

gebruik van het zwemwater. 63% van alle respondenten gaat 

nu, meestal 1x per week, naar een ander zwembad in de 

buurt. Wij vinden dat een onwenselijke situatie.

2059 personen (95%) hebben aangegeven weer gebruik te willen 

gaan maken van het zwembad als het heropend wordt. De meer-

derheid hiervan komt dan voor recreatief zwemmen maar ook 

het banenzwemmen, de zwemles, de groepslessen, de vereni-

gingensporters en de doelgroep-zwemmers willen weer graag 

zwemmen in De Brug. 

Vrijwilligers

De Dorpsraad heeft ook gevraagd of er mensen mee willen hel-

pen als vrijwilliger als het zwembad heropend is. We waren blij 

verrast met de wijze waarop de Glanerbruggers het dorp een 

warm hart toedragen: 16 gediplomeerde toezichthouders willen 

helpen en 90 nog niet gediplomeerden zijn geïnteresseerd. 11 

gediplomeerde zwemonderwijzers willen vrijwillig helpen bij 

het geven van zwemles en 59 niet-gediplomeerden hebben hun 

bereidheid getoond om het zwembad in stand te houden. En 

maar liefst 395 personen willen helpen bij huishoudelijke taken 

zoals schoonmaak, receptie, kassa of horeca. Wij vonden deze 

reacties hartverwarmend en bovenal: bemoedigend!

Wat ons verder stimuleerde was het positieve antwoord van 1134 

personen op de vraag of men bereid is een eenmalige donatie te 

doen. Variërend van €2,50 tot €1.000,- is er bijna € 45.000,- toe-

gezegd. 325 personen zien wel wat in een maandelijkse sponso-

ring waarbij een mogelijke opbrengst dan bijna € 3.500,- per 

maand zou kunnen zijn. 

Nog meer vragen

We hebben in onze enquête nog veel meer vragen gesteld waar-

van we het overzicht binnenkort op onze website (https://www.

dorpsraad-glanerbrug.nl/) zullen plaatsen. Alle antwoorden 

hebben de Dorpsraad in ieder geval enorm gestimuleerd om ons 

hard te blijven maken voor een heropening. We hebben alle 

opties dan ook grondig en zorgvuldig onderzocht. 

De Dorpsraad participeert ook in De Droom van Glanerbrug: 

een groep kartrekkers die samen met inwoners kijkt hoe Glaner-

brug er over 10 jaar uit zou moeten zien qua voorzieningen. Bij 

de vraag naar de wensen voor het dorp, kwam het heropenen 

van het zwembad heel vaak aan bod.

Onze volgende stap is om op 31 mei alle cijfers voor te leggen 

aan de Stadsdeelcommissie Oost. Aan ons én aan de positieve 

input vanuit het dorp zal het in ieder geval niet liggen! Samen 

gaan wij ervoor!!

Dorpsraad Glanerbrug

PS: we zoeken nog bestuursleden, dus als je mee wilt denken 

over wat er reilt en zeilt in ons dorp: kom ons team dan verster-

ken! (info@dorpsraad-glanerbrug.nl). 
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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 

Wij zijn op zoek naar fulltime, parttime 
en tijdelijk personeel:

Assistent-koks, chef-kok, conciërge, 
huishouding, bediening en receptie.

Taal: Duits of Nederlands

ds-hotel.de
gronau@ds-hotel.de 

badbentheim@ds-hotel.de

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

Verduurzamen doen we samen. 

Zet in april, mei of juni je woning

bij ons in de verkoop en win gratis

zonnnepanelen inclusief installatie!

extramakelaars.nl

WIN GRATIS
ZONNEPANELEN

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

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

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

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de 
nacht- en weekenddiensten

Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. M7 februari 10.00 uur Ds. M. Vlasblom
Rooms Katholieke KerkKerkstraat 14

30 januari 19.00 uur  Eucharistievier
sterhuis, m.m.v5 februari 10.00 uur  Eucharistievier

huis, m.m.v7 februari 10.30 uur   Eucharistievier
sterhuis, m.m.v

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistievieren 6 februari

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G
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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, 

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 

Verkeersspreekuur
Elke 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.

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG
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F1 Ons Clubje 

7
Buitenspeeldag
buurtvereniging Bultsbeek

3Bewoners zeer tevreden over woningen 
Gerrit de Veerstraat

3

Juf Hannie neemt 

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (053) 461 53 53

Activiteiten in bibliotheek Glanerbrug
Computerspreekuur
Kom langs met al je vragen 

rondom computers, internet, 

e-books en tablets!

Wanneer? Dinsdag 26 april 

van 10.00 tot 12.00 uur

Voor wie? Volwassenen

Kosten? Gratis

Wenskaarten maken in 
Word

In Word kun je de mooiste 

wenskaarten maken voor alle 

gelegenheden. In deze crea-

tieve workshop leer je hoe je 

dat kunt doen op je computer.

Wanneer? Maandag 2 mei

Voor wie? Volwassenen

Kosten? Niet-leden € 12,50, 

leden € 10
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GVV EILERMARK
Zaterdag 23 april

Thuis

09:00 Eilermark JO8-2 - KOSC JO8-1

11:00 Eilermark JO13-1 - RSC JO13-1JM

Uit

08:30 PH JO12-1JM - Eilermark JO12-1

08:30 ATC’65 JO13-3 - Eilermark JO13-2

09:00 Bentelo JO10-1 - Eilermark JO10-1

14:30 Eilermark 1 - Rigtersbleek 1

16:15 Losser 2 - Eilermark 3

Zondag 24 april

Thuis

11:00 Eilermark VR2 - Hengelo VR1

14:00 Eilermark 1 - Grol 1

Uit

09:30 EFC PW 1885 5 - Eilermark 3

09:30 EMOS 4 - Eilermark 4

Maandag 25 april

Uit

20:00 NEO VR2 - Eilermark VR2

Vrijdag 29 april

Sportpark ‘t Bultserve

19:30 Avanti W. 35+2 - Eilermark 35+1

20:00 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+2

20:30 EFC PW 35+4 - Eilermark 35+1

Zondag 1 mei

Thuis

10:00 Eilermark 4 - EFC PW 1885 5

Uit

09:30 EFC PW 1885 3 - Eilermark 3

13:30 SJO MEC/Bredev. VR2 - Eilermark VR2

14:00 Barbaros 1 - Eilermark 1

SV SPORTLUST
Zaterdag 23 april

Thuis

09:30 Sportlust JO12-1 - Rigtersbleek JO12-3

09:30 Sportlust Gl. JO11-1 - Sparta E. JO11-6

11:00 Sportlust Gl. JO15-1 - Avanti W. JO15-4

12:45 Sportlust Gl. 3 - Enschede SC 3

13:00 Sportlust Gl. JO19-1 - DTC ‘07 JO19-1

15:00 Sportlust Gl. O23-1 - PH O23-1

Uit

14:30 FC Aramea 1 - Sportlust Gl. 1

14:45 De Tubanters JO17-2 - Sportlust JO17-1

15:00 Drienerlo 7 - Sportlust Gl. 4

Vrijdag 29 april

Sportpark ‘t Bultserve

19:30 Sportlust Gl. 35+2 - EFC PW 35+4

20:00 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+2

20:30 Sportlust Gl. 35+2 - Avanti W. 35+2

Zaterdag 30 april

Thuis

14:30 Sportlust Gl. 4 - Achilles E 4

15:00 Sportlust Gl. 1 - EFC PW 1885 1

Uit 

16:30 Vogido 5 - Sportlust Gl. 3

SC OVERDINKEL 
Donderdag 21 april

18:30 Sc. Overdinkel 3 - Tubantia 3

Vrijdag 22 april

20:00 Sc. Overdinkel VR1 - Losser VR1

20:30 Sc. Overdinkel VR1 - Juliana ‘32 VR1

Zaterdag 23 april

Thuis

09:00 Sc. Overdinkel JO9-1JM - Avanti W. JO9-5

09:00 Sc. Overdinkel JO8-1JM - De Esch JO8-1

10:00 Sc. Overdinkel JO12-1 - Vogido JO12-2

10:00 Overdinkel JO10-1 - Berghuizen MO10-1

10:30 Overdinkel JO15-1 - Sparta E. JO15-3

11:00 Overdinkel JO13-1JM - Aramea JO13-1JM

14:30 Sc. Overdinkel 3 - Losser 5

14:30 Sc. Overdinkel JO17-1 – BWO JO17-2

17:00 Sc. Overdinkel 2 - ATC ‘65 8

Uit

08:45 Juventa ‘12 MO11-1 - Overdinkel MO11-1

09:15 Avanti W. JO11-3 - Overdinkel JO11-1JM

13:00 SV De Lutte JO15-2 - Overdinkel JO15-2

14:30 EMOS JO19-1 - Sc. Overdinkel JO19-1

Zondag 24 april

Thuis

10:00 Sc. Overdinkel 2 -  Suryoye-Med. 5

14:00 Sc. Overdinkel 1 – Oldenzaal 1

Uit

10:00 Barbaros 3 - Sc. Overdinkel 3

Zaterdag 30 april

14:45 Quick ‘20 12 - Sc. Overdinkel 2

Zondag 1 mei

Thuis

10:45 Sc. Overdinkel 4 - FC Aramea 3

Uit

10:45 Phenix 2 - Sc. Overdinkel 2

14:00 KOSC 1 - Sc. Overdinkel 1

14:00 Zenderen Vooruit 1 - SC. Overdinkel 1

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

Glanerbugs korfbalsucces
GLANERBRUG - De zaalkorfbalcompetitie heeft Glanerbrug een drietal kampioenen opgeleverd. Ons Clubje D1 wist in 10 wedstrijden 19 punten te halen en werd ongeslagen kampioen. Ook ongeslagen kam-

pioen werd Ons Clubje E3. Van de 12 wedstrijden werden er 12 gewonnen! Tot slot werden ook onze jongste korfbaltoppers van Ons Clubje F2 kampioen. Met 9 overwinningen eindigden zij op de eerste plaats. 

OC D1
Vlnr Rutger Klein, Kian Luisman, Liz Sanders, Indy Agten, 

Thimo Lipper, Gea Kotterink (coach), Roan Dogger, 

Loran Sprakel, Lana Bisschops, Maud Agten

OC E3
Vlnr Ilvy van Harselaar, Maud Garssen, Sietse Klein (coach), 

Mirthe Pals, Jurre Klein, Milan Garssen

OC F2
Vlnr Gea Bruinenberg (coach), Lexxi Boddeman, 

Duuc van Harselaar, Quinty Scholtens, Devy Oosterhof, 

Hira Yildirim, Milaad Chahin

Vincent Weghs nieuwe trainer/
coach Ons Clubje 

GLANERBRUG – Vincent Weghs neemt het komende seizoen 

het stokje over van Gernand Bakhuis. De technische com-

missie en het bestuur zijn verheugd dat Vincent het stokje 

overneemt. Vincent Weghs is een bekende in de Twentse 

korfbalwereld. Hij heeft diverse teams al onder zijn hoede 

gehad, waaronder Kios (Sibculo), Olympia (Borculo), SDO 

(Westerhaar), Phenix (Goor), Groen Zwart (Borne) en Uni 

(Kloosterhaar). De roots van de uit Borne afkomstige Weghs 

liggen bij Groen-Zwart.

Naast het korfballende aspect zal Weghs zich ook bemoeien 

met de ontwikkeling van het wedstrijdkorfbal en talenten-

ontwikkeling bij Ons Clubje. Voorzitter Peter van de Steeg 

zegt in zijn nopjes te zijn met een trainer die veel ervaring bij 

andere verenigingen op hetzelfde niveau heeft. “Zo kan Vin-

cent rustig aan de slag om een verjonging in de selectie door 

te voeren”

Lange wandeling rond landgoed Hof Espelo
Zin in een lange wandeling vol afwisseling? Trek zaterdag 23 

april de wandelschoenen aan voor een extra lange wandeling 

rondom landgoed Hof Espelo. De gidsen van Landschap 

Overijssel nemen je mee voor een wandeling van 15 kilometer 

over landgoed Hof Espelo, langs het sterrenbos, de Wildernis 

en het Lonnekermeer. De wandeling begint om 10.00 uur en 

rond 15.00 uur zijn we weer terug.

Landgoederen, oude boerderijen, spannende doorkijkjes, stati-

ge oude lanen, bos en weiland. De lange wandeling over land-

goed Hof Espelo staat garant voor veel variatie. Al wandelend 

ontdek hoe je mooi de natuur dichtbij Enschede is. De gidsen 

vertellen je meer over de geschiedenis en wijzen je op bijzon-

dere planten en dieren. Leuk om te weten dat deze wandeling al 

een keer tot Mooiste Wandeling van Nederland is gekozen door 

wandelaars. Onderweg pauzeren we voor een picknick. Neem je 

je eigen lunch, drinken en eventuele tussendoortjes mee?

Aanmelden

Meld je van te voren aan via de website www.landschapoverijs-

sel.nl/activiteiten. Er is plaats voor maximaal 18 personen.

Kosten

De kosten zijn € 5 per volwassene en € 3 per kind. Als je donateur 

bent van Landschap Overijssel (+ gezinsleden op hetzelfde 

adres) of van één van de andere 12 Landschappen, dan kun je op 

vertoon van de donateurspas gratis mee. 

Tip: Laarzen of waterdichte bergschoenen.

(Foto Clifton Buiting)

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 land-

schap, hoe beter wij het kunnen beschermen. Donateur worden 

kan al vanaf €24,- per jaar. Voor meer informatie www.land-

schapoverijssel.nl/financiele-steun/word-donateur

Het bezoekerscentrum Hof Espelo zoekt vrijwilligers om het 

team te versterken. We zijn vooral opzoek naar gastheren/gast-

vrouwen, gidsen en naar vrijwilligers die het kinder-activiteiten 

team willen versterken. 

Belangstelling of wil je meer informatie? Stuur een mailtje 

naar bezoekerscentrum.hofespelo@landschapoverijssel.nl
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Almelo (4x)
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 
18 april t/m 2 mei 2022

@medikamentediegrenze

Sparkling ice tea 500ml
Per stuk € 0,39*

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

Hazelnoot chocopasta 600gr

DoveCrest

TabacZovirax*Roter

Zirkulin

Omo

Doritos

Palmolive

Gillette

Correcting
Palette

Sensodyne

LiptonSpa Milka

Duivelsklauw rozenbottel 45 caps of 
vitamine B12 lavendel passiebloem 30 caps

Deospray
Men+care invisible dry 
75ml compressed = 150ml

Tandpasta freshmint 50ml
Per stuk € 0,29

Geschenkverpakking
Craftsman edt/sg 50/75ml

Koortslip crème 2grProstacare 60 capsules

Vloeibaar wasmiddel
Active clean 2,97l

Flamin' hot tangy cheese 180gr
Per stuk € 0,59

Handzeep milk & honey, 
coconut of hygiëne-plus 300ml

Mach3 8 mesjes

Correcting & concealer palette

Tandpasta
Fluorid of whiteness 2x75ml

-89%

-75% -72%

  

    

€ 1,00

€ 1,00 € 3,99**
3 voor 12 voor

6 voor

-75%

-75% -60%

-69%

-78%

-87%

-14%

-29%

elders   € 11,95

elders   € 3,19 elders   € 2,49

elders   € 19,59

elders   € 22,75

elders   € 14,99

elders   € 11,55

elders   € 4,19

elders   € 8,75

elders   € 4,05 elders   € 14,40

€ 2,99

€ 0,79 € 1,00

€ 5,99

€ 4,99

€ 1,99

€ 9,99

€ 1,00

€ 2,99

€ 1,00

€ 2,99

Werkzame stof:

Aciclovir 50mg/g

Te gebruiken bij:

de behandeling van een koortslip 

*Dit is een geneesmiddel.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

*Exclusief statiegeld.*Exclusief statiegeld.

8 mesjes

1l

60 caps

600gr

50/75ml2gr

180gr

500ml

75ml50ml 300ml

66 wasbeurten2x75ml

-69%

  € 1,00
2 voor

elders   € 3,18
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PARFUMERIEPARFUMERIE
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