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Terugblik 4 en 5 mei
Glanerbrug

Opgeruimd staat netjes:
parkeerplaats en skatepark 
ligt er weer netjes bij

Problemen met bewegen?
Probeer Aquamove!

Electro World Kortman is klaar om 90-jarig  
jubileum te vieren
GLANERBRUG – ‘Al 90 jaar service- en klantgericht’. Deze 
slogan kan volgend jaar de oude op de gevel van Electro 
World Kortman vervangen.  Electro World Kortman is in 
Glanerbrug en verre omgeving al jarenlang een vertrouwd 
adres voor mensen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een 
nieuwe koelkast, wasmachine of televisie. De service is er 
van een zeer hoog niveau. “Samen met Electro World 
kunnen we een gedegen advies tegen concurrerende prijzen 
aanbieden,” meent Joost Kortman. “We zijn er klaar voor. De 
afgelopen weken heeft de zaak een complete facelift 
ondergaan.’ 

“Opa Gerhard Kortman had 
een spreuk in de werkplaats 
hangen: ‘Als Kortman het niet 
repareren kan, geef het dan 
maar aan de vuilnisman’, her-
innert Joost zich nog goed. 
“Dit gaat vandaag de dag niet 
helemaal meer op, maar geeft 
wel aan waarmee ik ben 
opgegroeid,” meent klein-
zoon en huidige eigenaar van 
Electro World Kortman. “We 
geven vandaag nog steeds 
een perfecte service op het 
gebied van advies, bezorging, 
installatie, reparatie en niet te 

vergeten het inbouwen van 
keukenapparatuur.” 

Geschiedenis
Joost Kortman: “Mijn opa 
kocht op 26 juni 1933 het 
toenmalige café Piet de Bruin 
aan de Rijksweg. Hier begon 
hij met het repareren en ver-
kopen van fietsen. In de grote 
zaal dat erachter stond, had-
den de leden van WIK gym-
nastiek en werden toneel-
voorstellingen opgevoerd. 
Ook confectie Pley was er nog 
gevestigd. Na de eerste ver-

bouwing in 1937 werd het 
assortiment langzaam uitge-
breid met naaimachines, 
koelkasten, radio’s en wasau-
tomaten. Begin jaren 60 kwa-
men daar ook televisies bij. In 
de 70-iger en 80-iger jaren is 
het pand regelmatig uitge-
breid. Zo werd in 1987 het 
pand van de voormalige sla-
gerij Van der Meulen bij de 
zaak getrokken. Dat is nu 
onze witgoedafdeling.” 

Joost Kortman (48) is in 1996 
op z’n 22ste volledig in de 
zaak gaan werken. Eerst nog 
samen met vader Bertus en 
vanaf 2001 volledig zelfstan-
dig. Volgend jaar viert Electro 
World Kortman het 90-jarig 
bestaan. Joost wil nog door-
gaan tot de zaak 100 jaar 
bestaat. Dan is hij 60 en heeft 
hij er 40 jaar in de zaak opzit-
ten. 

Medewerkers van Electro World Kortman (vlnr): Thomas, Joost, Jasper en Iwan. Wim en Jeroen 
ontbreken op de foto  (foto Kortman)

Bedankt!

De slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en de vredes-
operaties daarna zijn in Gla-
nerbrug op woensdag 4 mei 
op een waardige manier her-
dacht. En ook een dag later op 
donderdag 5 mei is Bevrij-
dingsdag samen met de Duit-
se buren feestelijk gevierd in 
de Protestantse kerk. Het sla-
gen van de herdenking en het 
vieren van Bevrijdingsdag in 
Glanerbrug is mede te danken 
aan de steun die het Comité 4 
en 5 mei Glanerbrug heeft 
gekregen van vrijwilligers, 
medewerkers of vertegen-
woordigers van verschillende 
instanties. 

Wij danken:
 –   Fleur& Interieur
–   Scouting Euregio
–   Twente 4 Traffic
–   Dorpsraad Glanerbrug
–   Jurgen van Houdt en Niels 

van den Berg van de 
gemeente Enschede

–   Burgemeester Rainer Doet-
kotte van Stad Gronau en Jür-
gen Coße namens Euregio

–   Evelien Voogd, Vera de 
Kruijff en Bente Jansen van 
de St. Gerardus

–   Leerkrachten, leerlingen en 
ouders van de basisscholen 
in Glanerbrug

–   Corry Beelen en Hans Elties 
van Doodenzorg

–   Vrijwilligers van de Protes-
tantse Gemeente Glanerbrug

–   Commissie Wijkbudget Gla-
nerbrug voor hun financiële 
bijdrage

–   Coöperatiefonds van de Rabo-
bank voor hun financiële bij-
drage

Dorpsfeest Glanerbrug
De werkgroep ‘De Droom van 
Glanerbrug’ heeft in meerdere 
ingezonden ‘dromen’ van Gla-
nerbruggers gehoord dat een 
ouderwetse braderie een 
wens is. 
Samen willen we dromen ver-
wezenlijken en daarom wil de 
werkgroep op 17 en 18 sep-
tember een groots festijn orga-
niseren voor ALLE inwoners 
van Glanerbrug. 
Op zaterdagavond 17 septem-
ber willen we een feestje bou-
wen in een feesttent en op 
zondag 18 september 2022 is 
het feest op de hele Gronau-
sestraat tussen de Nieuw 
Frieslandstraat en de Tol-
straat. De straat zal worden 
afgesloten voor het verkeer 
voor onder andere een ouder-
wetse braderie. 

Maar… de werkgroep gaat dit 
feestje niet alleen organiseren! 
Dat gaan we SAMEN doen met 
Glanerbruggers die ook voe-
len dat het dorp ertoe doet. 
Die ook willen dat hier weer 
wat te beleven valt. Samen 
met mensen die andere men-
sen aan zich kunnen binden 
en een mooi feestje kunnen 
bouwen. 
Wil jij ons helpen bij dit ouder-
wetse dorpsfestijn? Stuur dan 
zo snel mogelijk een mailtje 
naar info@dorpsraad-glaner-
brug.nl. 

Want zo’n groot feest bouwen, 
dat kan de werkgroep natuur-
lijk niet alleen! 

De Babbelbox
De werkgroep De Droom van 
Glanerbrug zamelt nog altijd 
dromen en wensen in van Gla-
nerbruggers. Dat doen we op 
de website De Droom van Gla-
nerbrug en met De Babbel-
box, bekend van Man Bijt 
Hond. Deze Babbelbox zal 
nog op diverse locaties in ons 
dorp komen te staan. Bezoek 
ook de Babbelbox en laat ons 

jouw droom weten. De werk-
groep verzamelt alle dromen 
en verwerkt deze tot een top 
10. Daarna gaan we kijken hoe 
we ermee aan de slag kunnen. 
Locaties van de Babbelbox 
worden: ’t Noaberhuus, bij de 
verschillende schoolpleinen, 
in het Ariëns, op de week-
markt, in de Dorpskamer, en 
bij de plaatselijke supermark-
ten AH en Jumbo.

Het rooster waar de Babbel-
box zal komen te staan, zullen 
we bekend maken in de vol-
gende Grensstreek en via de 
verschillende sociale media-
kanalen.  

Volgende vergadering 
Dorpsraad Glanerbrug
De volgende vergadering van 
de Dorpsraad Glanerbrug is 
gepland op donderdag 16 juni. 
In de volgende Grensstreek, 
sociale media en de website 
van de dorpsraad de locatie en 
agenda. 

De laatste groots opgezette braderie was in 2013

Electro World Kortman
Gronausestraat 1287
Telefoon: 053-4611275
Email: kortman@electroworld.nl
Website: www.electroworldkortman.nl

Openingstijden:
Zondag gesloten
Maandag:  13.00 – 18.00 uur
Dinsdag, woensdag  
en donderdag:  9.30 – 18.00 uur
Vrijdag:  9.30 – 20.00 uur
Zaterdag:  9.30 – 17.00 uur
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GRENSSTREEK 
G L A N E R B R U G MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN 

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 2 juni 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 22 mei 10.00 uur ds. Lieftink
Zondag 29 mei 10.00 uur ds. Kloosterziel

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Donderdag 26 mei vanaf 7.00 uur: Dauwtrappen en 
 Dauwtrapviering in Losser (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 3 juni 10.00 uur: Viering met pastoraal vicaris  
Willy Rekveld (Parochiehuis)

Liberein, locatie Ariënshuis. Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen: 
Zaterdag 21 mei 18.00 uur: Woord en communieviering  
(pastor Peijnenborg)
Zaterdag 28 mei 18.00 uur: Eucharistieviering (pater Visschedijk)

Rommelmarkt Protestantse  
Gemeente Glanerbrug
GLANERBRUG - Op zaterdag 28 mei  zal er weer een rommel-
markt worden gehouden door de Protestantse Gemeente Gla-
nerbrug. Dit keer geheel op het terrein rondom het kerkgebouw 
aan de Gronausestraat 1200. Aanvang: 11.00 uur , einde onge-
veer 16.00 uur.

Bel (053) 431 23 89

Pedro SwierPedro Swier

Uitvaarthuis Glanerbrug  
Kerkstraat 14, Glanerbrug

www.indienstvanhetleven.nl
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de hel van teun
Ongeveer een halve eeuw geleden was ik, net als Teun Stuiven-
berg,  lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Er waren 59 
leden, van wie er twee uit Glanerbrug kwamen! Teun was een 
sociaal bewogen man, die ook goed overweg kon met dokter 
Schutter. Best wel bijzonder omdat de dokter rooms-katholiek 
was en Teun lid was van de Communistische Partij Nederland. 
En dat in het toen nog behoorlijk verzuilde Nederland.

We kwamen elke maand bijeen in het oude provinciehuis aan 
de Diezestraat in Zwolle. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was 
dat maar  twee keer per jaar. Ons hoofd van de school meester 
Nijkamp ging dan in zwart pak met de bus naar Enschede. In 
de trein naar Zwolle was een coupé gereserveerd voor de sta-
tenleden!

Op een van de vergaderingen begin jaren zeventig was de ves-
tiging van de Ultracentrifuge Fabriek in Almelo aan de orde. Als 
lid van de CPN voerde Teun het woord. Uiteraard was hij tegen 
dit plan. Hij besloot met de woorden: “Als die fabriek er komt, 
dan gaan we met zijn allen naar de hel !”

In de staten hadden we ook twee 
leden van de Staatkundig Gerefor-
meerde Partij. Een van hen was de heer Meuleman, wethouder 
uit IJsselmuiden en ook lid van de Eerste Kamer. Hij vroeg het 
woord en zei : “ Ik betreur de woorden van de heer Stuivenberg 
zeer. Ik hoop dat hij ze wil terugnemen.” In hun kringen mocht 
je zulke woorden niet gebruiken.

Ingefluisterd door een ander lid van de staten, beklom Teun 
opnieuw het spreekgestoelte. Teun gebruikte in zijn dagelijkse 
leven- hij werkte in een textielfabriek in Enschede- het dialect 
van Glanerbrug, gewoonlijk het ‘plat’ genoemd. Teun zei toen-
tot grote hilariteit van de aanwezigen-

“ Ak de heer  Meuleman doar een plezier met kan doon, dan 
goaw met zien allen  nich noar de hel, mer noar de moan!

 Henk van der Vegt

Hemelvaartsdag 2022: Dauwtrap-
pen en Dauwtrapviering Losser

LOSSER - Het is inmiddels 3 jaar geleden dat in Losser de 
Dauwtrapviering in het Openluchttheater ‘Brilmansdennen’ 
voor het laatst werd georganiseerd. Dit geldt ook voor de 
voorafgaande nachtwandeling. Nu de coronamaatregelen 
zijn opgeheven wordt de draad weer opgepakt. 

De nachtelijke wandeling maakt dit jaar plaats voor een geza-
menlijke ochtendwandeling van een kleine 2 uur, met tussen-
tijds een pauze. Om 7.00 uur wordt gestart met het dauwtrap-
pen, waarbij de organisatie veronderstelt dat met dit tijdstip het 
hele gezin, dus jong en oud, kan deelnemen. Het vertrek is vanaf 
de ingang van het Openluchttheater aan de Gildehauserweg. 
Aanmelding voor de wandeling is niet verplicht, het wordt wel 
op prijs gesteld en is mogelijk bij het parochiesecretariaat Mari-
avlucht, telefonisch (053 5361675) op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur of per e-mail secretariaat@mari-
avlucht.nl

Voorgaande jaren werden onderweg verhalen verteld of werd 
een gedicht voorgelezen. Het zou mooi zijn wanneer er onder de 
wandelaars personen zijn die zich hiertoe geroepen voelen… 
Om 9.00 uur, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het Open-
luchttheater een Oecumenische gebedsdienst plaats, die door 
ds. Hennie Marsman en p.w. Carla Berbée worden geleid. Deze 
plek en het vroege ochtenduur zorgen voor een unieke sfeer. Tij-
dens de dienst vindt een collecte plaats, de opbrengst ervan is 
onder andere bestemd voor de Oekraïense vluchtelingen in Los-
ser.  Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereni-
ging Excelsior. Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes 
klaar voor de aanwezigen en is er een moment voor een gezellig 
samenzijn: al met al een mooi begin van Hemelvaartsdag 2022. 

Feestelijke opening Ecopark  
De Eschmarke

ESCHMARKE - Tussen de wijken Eekmaat-West en Eilermarke 
ligt het Ecopark De Eschmarke. Op zaterdag 11 juni is de 
feestelijke opening van 13.00-15.00 uur. De opening wordt 
verricht door demisionair wethouder Niels van den Berg van 
stadsdeel Oost. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het park dat ruim 20 jaar geleden werd aangelegd kende veel 
problemen door overlast van hangjongeren. In 2019 nam Wijk-
raad-Eschmarke Zuid het initiatief om het park nieuw leven in te 
blazen. Een denktank van bewoners, Bruggerbosch, Avanti W., 
stadsdeelbeheer Oost, ouderensport en leden van Dorpsraad 

Glanerbrug en Wijkraad Eschmarkte-Zuid bedachten een plan 
om van het park een fijne plek te maken voor jong en oud. Zo 
werd de groenstructuur verbeterd door het aanleggen van hoog-
te verschillen en een bloemenweide. Er werden vijvers aange-
legd, een belevingspad, een wilgendijkje en een pad van zwerf-
keien. Het park nodigt uit om te spelen, te wandelen en te spor-
ten. Iedere week zijn er groepen actief voor een sportieve 
workout in de openlucht. Kinderen kunnen heerlijk spelen in 
het zand en bij de schommel. Afgelopen jaar werd ook het hon-
denrenveld uitgebreid en gerenoveerd. Het ecopark biedt 
inmiddels allerlei doelgroepen een fijne plek om te recreëren, te 
sporten en elkaar te ontmoeten in een mooie groene omgeving 
en daar wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt.

Versterking voor locatieraad, pas-
toraatgroep en secretariaat van 
OLV van de Heilige Rozenkrans 
GLANERBRUG – Vorige week maandag bezochten ongeveer 50 
parochianen de tweede bijeenkomst over de toekomst van de 
Glanerbrugse parochie. Door het drastisch teruggelopen kerk-
bezoek, financiële zorgen en gebrek aan vrijwilligers was het 
voortbestaan in het geding. Dankzij de versterking van de loca-

tieraad, pastoraatgroep en het secretariaat zijn drastische maat-
regelen zoals bijvoorbeeld sluiting van de kerk afgewend. Wel 
ziet het ernaar uit dat op langere termijn het parochiehuis vaker 
voor vieringen gebruikt zal worden om kosten te sparen. 

De locatieraad die nog uit twee personen, Leny Kloppers en 
Marcel Brueker, bestond is nu uitgebreid met Yvonne Weber en 
Henk van der Meer. Deze vier hebben de taken verdeeld en zul-
len iedere eerste maandag van de maand vergaderen. Wie de 
locatieraad wil spreken kan zich vanaf half drie in het parochie-
huis melden. Ook de pastoraatsgroep die nog twee personen 
bestond is uitgebreid naar vier. Bovendien zal het secretariaat op 
maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur 
weer worden bemenst. 

De weinig rooskleurige financiële situatie blijft een punt van 
zorg. Er zal daarom worden gewerkt aan een reorganisatie van 
de actie kerkbalans. 
Voorzitter Marcel Brueker van de locatieraad benadrukt nog-
maals dat er geen dwang vanuit het parochiebestuur bestaat om 
de kerk te sluiten. Maar het is wel belangrijk alvast na te denken 
over de toekomst, meent hij. Hoe we als geloofsgemeenschap 
willen blijven bestaan. Marcel Brueker, Jaap van der Vegt, Hans 
Richters en Hennie Nijenhuis vormen samen een werkgroep die 
hiermee aan de slag gaat. 

Opgeruimd staat netjes
GLANERBRUG – Binnen 20 minuten was de klus geklaard. 
Drie vuilniszakken vol met blikjes, flessen en lege chips zak-
ken. Dat krijg je wanneer een groepje Glanerbrugse hang-
jongeren en een aantal bewoners uit de Vlinderbuurt op een 
zaterdagmiddag samen de handen uit de mouwen steken. De 
parkeerplaats en het skatepark aan de Ekersdijk ligt er weer 
spic en span bij. Opgeruimd staat netjes. En wanneer er 
afvalbakken geplaatst zullen worden zal dat zo blijven, 
beloven de jongeren. 

Bijna twee jaar geleden zorgde een groep van ruim 40 jongeren 
uit Glanerbrug, de Eschmarke en Enschede maandenlang voor 
overlast op de parkeerplaats. Met scooters stunten op de par-
keerplaats of scheuren over de Ekersdijk. Flessen en chipszak-
ken rond laten slingeren en harde muziek afspelen. Omdat de 
jongeren beseften dat ze wel eens te ver waren gegaan boden ze 
de bewoners uit de Vlinderbuurt een barbecue aan. Gevolg was 
wel dat in de loop van vorig jaar een elektronisch hek is geplaatst 
om de parkeerplaats af te sluiten. 

De jongeren zwierven intussen van de ene locatie naar de ande-
re. Nergens waren ze welkom. Uiteindelijk keerden ze terug naar 
de parkeerplaats aan de Ekersdijk. En weer begonnen de bewo-
ners uit de Vlinderbuurt te klagen over overlast. Gelukkig kwam 

het niet zover als bijna twee jaar geleden. Een delegatie van de 
jongeren, buurtbewoners, de wijkagent, stadsdeel Oost, jonge-
renwerker Randy van Alifa en Danny de Jong gingen in conclaaf 
om de situatie te bezweren. “We kunnen als groep jongeren 
beter meepraten, dan dat ze over ons praten,” menen Sofie, Tho-
mas, Randy en Antony die het woord voerden namens de jonge-
ren. Was het bijna twee jaar geleden een barbecue voor de 
omwonenden, nu was de gemeenschappelijke schoonmaakac-
tie het resultaat. 

De parkeerplaats en het skatepark aan de Ekersdijk is netjes opge-
ruimd. Met dank aan de jongeren en bewoners  (foto Jenne Smit)
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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 

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.

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.

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

wij houden van fietsen

Acties geldig t/m 31 mei 2022

Easyfold XT2 
933 fietsdrager
• Geschikt voor 2 fietsen (e-bikes)
• Draaggewicht tot 60 kilo
• Uitgerust met 13-pins aansluiting

689,-819,95

Easy Royal
fietspomp
• Duidelijk afleesbare drukmeter
• Pompt tot 11 bar
• Geschikt voor alle ventielen

29,9546,95

WIJ ZIJN ER VOOR
ALLE FIETSERS

 fietsdrager
 Geschikt voor 2 fietsen (e-bikes)
 Draaggewicht tot 60 kilo

689,-689,-

Easyfold XT2 
933 fiets

819,819,819,

Easyfold XT2 
 fietsdrager

689,-689,-

Wilt u
adverteren

in deze
krant?

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

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDHEID

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
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Website: www.zoekuwzorg.nl 
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u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-
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Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be
staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 
Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy
siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer
de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo
wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysi
therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 
het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

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

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

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

Redemptoristenpark 1, tel. 053-4618891info@fysiotherapieglanerbrug.nl
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Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-
del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 
dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 
de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-
mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-
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Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-
ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-
werpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de ge-

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

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

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

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

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

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

(foto Jenne Smit)  

Nu al meer aanmeldingen voor 

carnavalsoptocht Grenskeerlkes

7
Avanti voor derde keer naar 

Turkije

Milan Ziemerink 

vierde op NK

6Hulde voor 190 jaar lidmaat-

schap bij HOT

3

Digitale
hoor-

toestelle
n

0,-
5 jaar garantie

Gronausest
raat 1199 GlanerbruG

tel. (053) 461
53 53

GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

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

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

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

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

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

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

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

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

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

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

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

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

Loes bij  huisartsen

Vervolg op pagina 3

Landelijke BoekStartdag: fotowedstrijd én voorstel-
ling in de Bibliotheek Enschede
ENSCHEDE - Op zaterdag 11 juni doet de Bibliotheek 
Enschede mee aan de Landelijke BoekStartdag. Op deze dag 
heet de Bibliotheek de allerjongste bezoekers én hun (groot)
ouders extra hartelijk welkom en biedt een aantrekkelijk 
programma. Ontdek hoe fijn het is om samen met je kindje 
met boekjes en taal bezig te zijn. 

BoekStart fotowedstrijd
In aanloop naar de landelijke BoekStartdag organiseert de 
Bibliotheek Enschede een fotowedstrijd! Stuur een foto van een 
leuk/grappig/lief voorleesmoment met je (klein)kind van 0 t/m 
2 jaar én maak kans op een leuke prijs voor je kind én jezelf. 
Uit alle inzendingen worden door een vakjury 10 foto’s geselec-
teerd; deze foto’s worden geëxposeerd in de Bibliotheek Ensche-
de Centrale. Voor de drie beste foto’s zijn er mooie boekenpak-

ketten vol leuke baby- en peuterboeken en vingerpoppetjes. 
Kijk voor alle voorwaarden om mee te doen op de website van de 
Bibliotheek Enschede. Inzenden kan tot en met 1 juni 2022. 

Voorstelling ‘Coco kan het!’
Op de Landelijke BoekStartdag 2022, zaterdag 11 juni, speelt in 
de Bibliotheek Enschede Zuid de voorstelling ‘Coco kan het!’ 
gebaseerd op het gelijknamige prentenboek, geschreven en geïl-
lustreerd door Loes Riphagen. De voorstelling is gratis en 
geschikt voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. Voor meer informatie en 
het reserveren van kaarten zie onze website www.bibliotheek-
enschede.nl 

Samen een boekje lezen - plaatjes aanwijzen en verhaaltjes ver-
tellen - versterkt de band met je baby. Kinderen die als baby al 
zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt dus niet vroeg 
genoeg beginnen met voorlezen. Vanuit deze gedachte is Boek-
Start ontstaan: een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en 
hun ouders van boeken laat genieten.
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Terugblik 4 en 5 mei 2022 Glanerbrug 
‘Het is belangrijk kinderen en jongeren bij de herdenking op 4 mei te betrekken’ 
Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug vindt het belangrijk om de kinderen en jongeren bij de herdenking op 4 mei te betrekken. Daarom kunnen de vijf basisscholen in Glanerbrug op initiatief 
van het Comité bezoek krijgen van een spreker van het Landelijk Steunpunt WO ll – heden. Of eigenlijk een verteller (ster) die uit eerste of tweede hand vertelt over haar of zijn ervaringen in 
de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar kregen groep 8 van Gerardus en de Troubadour bezoek van Bert Woudstra. Groep 8 van obs Glanerbrug-Zuid en groep 7 van de Troubadour van Mirjam 
Hijink. Groep 7a van Gerardus en groep 8 van cbs Ouverture van Elisabeth Oets. Groep 7b van Gerardus en groep 8 van obs Glanerbrug-Noord van Jik Nihom. In deze Grensstreek een korte 
samenvatting van hun verhaal. 

Bert Woudstra (90)

De vader van Bert Woudstra was voor de oorlog de eigenaar van 
een bekende damesmodezaak in Enschede. De famile Woudstra 
behoorde daardoor bij de middenklasse van de bloeiende jood-
se gemeenschap van Enschede. Na een sabotagedaad van het 
verzet in de buurt van Enschede werden zijn vader en tientallen 
andere mannen opgepakt. Bert zag zijn vader nooit terug.

Nadat zijn moeder een brief had gekregen met de mededeling 
zich in Westerbork te melden besloot ze onder te duiken. Ze 
werd daarbij geholpen door de bekende dominee Overduin. 
Voor Bert betekende dat dat hij vanaf zijn achtste op 13 verschil-
lende locatie ondergedoken heeft gezeten. Bijna altijd alleen. 
Een periode die Bert als zeer eng heeft ervaren. Je zat voortdu-
rend in angst en voelde je nergens veilig. 

Mirjan Hijink (43) uit Winterswijk

Mirjam vertelt het verhaal van haar opa, geboren in 1926. Hij is 
van Duitse komaf en Jood. Geen fijne combinatie merkt ze fijn-
tjes op. 

Voor haar opa was de Kristalnacht in 1938 de aanleiding om 
Duitsland uit te vluchten. Hij reist met de trein naar Nederland 
en komt als jongeman van 12 jaar aan in Eindhoven. De eerste 
zeven maanden verbleef hij in een tehuis. Daarna zes maanden 
bij een Joodse familie in Eindhoven voordat hij werd opgeno-
men door een Joods gezin in Winterwijk. De familie Slager. Toen 
de familie Slager werd opgepakt verhuisde opa naar de boerderij 
van de familie Te Pas aan de rand van Winterwijk. Als jongeman 
van 18 beleefde hij de bevrijding. 

Elisabeth Oets (65)
Elisabeth vertel het verhaal van haar opa Philip en haar moeder 
Julia. Opa Philip was journalist van beroep. Hij schreef vooral 
over het buitenland. Toen hij werd opgepakt werd hij eerst naar 
Amersfoort gebracht. Daarna naar Westerbork. Daar gebruikte 
hij schriftjes om de dagelijkse gebeurtenissen in het kamp te 
beschrijven. Als een dagboek. 

In maart 1944 ging hij op transport naar Bergen Belsen. En een 

half jaar later op speciaal transpor naar Auschwitz. Na drie 
dagen overleed hij. Niet in de gaskamer, nee, hij werd doodge-
schoten. 

Moeder Julia heeft in de oorlog samen met haar tante onderge-
doken gezeten bij apotheek Heinsius in Nijmegen. Na de bevrij-
ding ging ze werken voor de Canadese soldaten. 

Jik Nihom (66)

Jik is opgegroeid in Winterswijk. Hij vertelt over zijn grootvader 
en zijn ouders. Zijn grootvader hielp mensen te vluchten voor de 
oorlog van Duitsland naar Nederland. Aan het begin van de oor-
log pleegde hij zelfmoord. Zijn grootvader zag op tegen de door 
hem voorziene situatie. De bezetting door Duitsland en de ellen-
de die daar uit voortkwam. 

Over zijn vader vertelde Jik dat hij op 5 december 1942 uit 
Utrecht vertrok om onder te duiken in Rheden. Samen met zijn 
broertje en oom Han verbleven ze bij tante Peet. 

Jiks moeder kwam uit Wenen. Toen Oostenrijk in 1938 door 
Duitsland werd bezet vluchtte haar familie naar plaatsen over de 
hele wereld. Jiks moeder die op Anne Frank leek naar Neder-
land. Van de bergen naar het vlakke Nederland. Ze voelde zich 
ontworteld. Alleen. In 1943 moest ze als Joods meisje van 19 jaar 
oud onderduiken. Ze kwam terecht in het gezin van een domi-
nee in Nederhorst Den Berg. Vader en moeder overleefden de 
oorlog.

Stille tocht en herdenking op  
Heldersplein indrukwekkend
De herdenking op woensdag 4 mei begon op begraafplaats 
Doodenzorg aan de Veldstraat met een rondgang langs de oor-
logsgraven over het kerkhof. Daarna vertrokken de deelnemers 
voor een Stille tocht naar het Heldersplein. Begeleid door de 
Scouting Euregio en Twente4Traffic. Daar werden de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse slachtoffers van 
vredesmissies over de hele wereld herinnerd en herdacht. 

Na het welkom door voorzitter Jenne Smit van het Comité 4 en 5 
mei Glanerbrug was het de beurt aan Evelien Voogd, Vera de 
Kruijff en Bente Jansen uit groep 8 van de St. Gerardusschool. De 
drie droegen hun gedicht ‘Dat zullen we nooit vergeten’ voor. 
Gevolgd door Neeltje Eggert van het Comite 4 en 5 mei met het 
gedicht ‘Als je de vrijheid tegenkomt’ van dichteres Ankie Peypers. 
Na de gedichten was het woord aan demissionair wethouder 
Jurgen van Houdt die samen met zijn echtgenoot en kinderen 
aanwezig was. In zijn speech benadrukte hij dat je omwille van 
de vrijheid nooit mag vergeten wat er in het verleden is gebeurd. 
Kijk ook maar naar de situatie in Oekraïne. Namens de gemeen-
te Enschede werd door hem en zijn kinderen een krans gelegd 
bij het herinneringsmonument ‘Abrupt vaarwel’. 

Daarvoor hadden Evelien, Vera en Bente samen met Neeltje 
Eggert en Remmelt Vriesema een krans gelegd namens het 
Comité. Ook Burger Belangen Enschede legde bloemen in de 
persoon van gemeenteraadsleden Lourainne Lents en Joffrey 
Vogelzang. Tenslotte sprak dominee Hans Kroeskop van de Pro-
testantse Gemeente niet alleen over het verleden, maar linkte 
ook naar actualiteit, de oorlog in Oekraïne. Hoe snel kan de situ-
atie veranderen, zo dicht bij huis, wanneer de vrijheid van 
meningsuiting aan banden wordt gelegd. 

De plechtige bijeenkomst werd afgesloten met de taptoe door 
Teun Nicolai, twee minuten stilte en het Wilhelmus.

Opnieuw zeer geslaagd Bevrijdings-
concert in Glanerbrug
Midden jaren 90 van de vorige eeuw nam Glanerbrugger Henk 
Hof het initiatief Bevrijdingsdag samen met de Duitse buren te 
vieren. Henk Hof was toen voorzitter van de Stichting Volksfeest 
Glanerbrug. In 2010 houdt de Stichting Volksfeest op te bestaan 
en draagt haar verantwoordelijkheden over aan de winkeliers-
vereniging Glanerbrug voor Ondernemers. 

De GO formeert een werkgroep, het Comité 4 en 5 mei Glaner-
brug, met als taak Bevrijdingsdag in Glanerbrug nieuw leven in 
te blazen. Aan de viering met de Duitse buren is de Muziekver-
eniging Wilhelmina Glanerbrug sinds 2012 vaste gast. En nauw 
betrokken bij de organisatie van het Bevrijdingsconcert. 

Tot en met 2019 nam er ook steeds een koor uit Glanerbrug en 
het Duitse grensgebied deel. Omdat beide Glanerbrugse koren 
niet meer bestaan is deze opzet niet meer mogelijk. De editie 
van 2022 werd opgeluisterd door sopraan Karin Hertsenberg en 
harpiste Maaike Bosscher als solisten. Tussen de optredens door 
voerden Niels van den Berg namens de gemeente Enschede, 
burgemeester Rainer Doetkotte namens Gronau en Jürgen Coße 
namens Euregio kort het woord. 

Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug en Muziekvereniging Wilhel-
mina Glanerbrug kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 
Bevrijdingsconcert voor een nagenoeg volle Protestantse kerk.
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www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

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

Vlaardingen
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 
16 mei t/m 30 mei 2022

@medikamentediegrenze

Blood orange vitality 400ml
Per stuk € 0,39

4-pack 176gr Appel & perzik 200ml
Per stuk € 0,29

WC-EendSence

AutodropCacharelTabac

Vision

Red One

Str8

Dettol

Processierupsgel

Huggies Durex

AquariusOreo Dubbelfrisss

Kids aqua, kids color 150ml, 
SPF30 of SPF50 200ml

3in1 toiletblok
Pine fresh 55ml
Per stuk € 0,59

Wet wipes 15st
Per stuk € 0,19

Marshmallows 250gr
Per stuk € 0,59

Anaïs anaïs edt 30mlGeschenkverpakking
Craftsman edt/sg 50/75ml

Alle beschikbare varianten
Haarwax 150ml

Oxygen men edt 50ml

Zeep 2x100gr

Inclusief kleefroller

Vochtige babydoekjes pure 72st Intima protect 2in1 gel 200ml

-80% -84%

-80%

-86% -69%

    

  

    

€ 1,00 € 1,00

€ 1,00

€ 2,99 € 4,99* *
12 voor 24 voor

10 voor 2 voor

2 voor

-92%

-87%

-50%-79%

-55% -80%

-71%-82%

-40%

-87%

elders   € 11,83

elders   € 7,50

elders   € 3,99elders   € 4,75

elders   € 8,95 elders   € 24,49

elders   € 69,11elders   € 22,75

elders   € 1,49

elders   € 15,00

elders   € 5,00 elders   € 6,38

elders   € 4,98

elders   € 21,84 elders   € 16,34

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,99€ 1,00

€ 3,99 € 4,99

€ 19,99€ 3,99

€ 0,89

€ 1,99

*Exclusief statiegeld. *Exclusief statiegeld.

176gr 200ml

30ml50/75ml 250gr

50ml150/200ml

150ml200ml72st

400ml

55ml15st 2x100gr

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  
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GVV EILERMARK
Vrijdag 20 mei
19:30 Eilermark VR25+1 - Achilles E VR25+1
Zaterdag 21 mei
Thuis
09:00 Eilermark JO8-2 - AJC ‘96 JO8-1
10:00 Eilermark JO10-1 - Suryoye-Medi. JO10-1JM
12:45 Eilermark JO13-1 - UD W. JO13-1JM
Uit
08:30 FC Aramea JO10-2 - Eilermark JO10-2
08:45 Avanti W. JO8-1 - Eilermark JO8-1
09:45 Quick ‘20 JO12-7 - Eilermark JO12-1
09:45 O. Nassau MO13-3 - Eilermark MO13-1
11:00 Tubantia JO13-2 - Eilermark JO13-2
12:30 Sparta E. 6 - Eilermark 3
13:00 Bon Boys JO17-2 - Eilermark JO17-1
14:30 Juliana ‘32 1 - Eilermark 1
Zondag 22 mei
Thuis
11:00 Eilermark VR2 - FC Eibergen VR3
Uit
09:30 UDI 3 - Eilermark 3
10:00 Phenix 3 - Eilermark 4
14:00 Bon Boys 1 - Eilermark 1
Dinsdag 24 mei 
Thuis
19.00 Eilermark 3 zat. - De Lutte 2

Uit
20:15 Hengelo VR1 - Eilermark VR2
Zaterdag 28 mei
Thuis
09:00 Eilermark JO8-1 - NEO JO8-2
09:30 Eilermark JO12-1 - Achilles ‘12 JO12-3
10:00 Eilermark JO10-2 - ATC’65 JO10-5
12:00 Eilermark JO13-2 - LSV JO13-1
12:15 Eilermark JO17-1 - Suryoye-Medi. JO17-1
15:00 Eilermark 1 - FC Aramea 1
Uit
08:30 BWO JO8-1 - Eilermark JO8-2
10:25 Vogido JO10-2 - Eilermark JO10-1
Zondag 29 mei
Thuis
10:45 Eilermark 3 - Vosta 4
11:00 Eilermark VR2 - NEO VR2
14:00 Eilermark 1 - Schalkhaar 1
Uit
09:30 Rigtersbleek 4 - Eilermark 4

SV SPORTLUST
Zaterdag 21 mei
Thuis
12:45 Sportlust Gl. 3 - Rigtersbleek 4
13:00 Sportlust JO19-1 - Suryoye-Medi. JO19-1
15:00 Sportlust Gl. 1 - Barbaros 1

15:00 Sportlust Gl. O23-1 - FC Zutphen O23-1
Uit
09:30 Victoria ‘28 JO12-2 - Sportlust JO12-1
10:00 Overdinkel JO11-1JM - Sportlust JO11-1
12:15 ATC’65 JO17-2 -  Sportlust Gl. JO17-1
13:00 UDI JO15-1JM - Sportlust Gl. JO15-1
16:30 Berghuizen 3 - Sportlust Gl. 4
Vrijdag 27 mei
Sportpark De Tiemeister 
20:00 EFC PW 1885 45+2 - Sportlust Gl. 45+1
20:30 Sportlust Gl. 45+1 - LSV 45+1
21:00 EMOS 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
21:30 Sportlust Gl. 45+1 - Avanti W. 45+1
Zaterdag 28 mei
Thuis
09:45 Sportlust Gl. JO11-1 - Losser JO11-4
12:00 Sportlust JO12-1 - De Tubanters JO12-4
Uit
14:30 Vogido 4 - Sportlust Gl. 4
14:30 SDC ‘12 JO17-3 - Sportlust Gl. JO17-1
15:00 Achilles E 1 – Sportlust Gl. 1
15:00 O. Nassau O23-1 - Sportlust Gl. O23-1

SC OVERDINKEL 
Dinsdag 17 mei
19:00 SV De Lutte 2 - Sc. Overdinkel 2

Woensdag 18 mei
19:00 Overdinkel MO17-1 – Saasveldia MO17-1
Zaterdag 21 mei
Thuis
09:00 Sc. Overdinkel JO8-1JM - Sparta E. JO8-4
10:00 Sc. Overdinkel JO12-1 - Quick ‘20 JO12-3
10:00 Sc. Overdinkel JO11-1JM - Sportlust JO11-1
10:00 Sc. Overdinkel JO10-1 – RSC JO10-1JM
12:00 Sc. Overdinkel JO15-1 – BWO JO15-2
14:00 Sc. Overdinkel JO19-1 - Quick ‘20 JO19-2
14:30 Sc. Overdinkel 3 - Tubantia 5
17:00 Sc. Overdinkel 2 - Losser 2
Uit
08:30 Victoria ‘28 JO9-3 - Sc. Overdinkel JO9-1JM
08:30 SDC ‘12 JO9-4 - Sc. Overdinkel JO9-2JM
09:45 NEO MO11-1 - Sc. Overdinkel MO11-1
10:15 AJC ‘96 JO15-1 - Sc. Overdinkel JO15-2
11:15 Quick ‘20 JO13-5 - Sc. Overdinkel JO13-1JM
12:00 Achilles ‘12 MO17-1 - Sc. Overdinkel MO17-1
Zondag 22 mei
Thuis
10:00 Sc. Overdinkel 2 - EFC PW 2
Uit
10:45 LSV 4 - Sc. Overdinkel 3
12:00 EFC PW 4 - Sc. Overdinkel 4
14:00 Victoria ‘28 - Sc. Overdinkel 1

Vrijdag 27 mei
Thuis
19:30 Sc. Overdinkel VR1 - Losser VR1
Uit
20:30 Juliana ‘32 VR1 - Sc. Overdinkel VR1
Zaterdag 28 mei
Thuis
09:00 Sc. Overdinkel JO9-1JM - SDC ‘12 JO9-4
09:00 Sc. Overdinkel JO9-2JM - Avanti W. JO9-4
10:00 Sc. Overdinkel MO11-1 - Avanti W. MO11-1
10:30 Sc. Overdinkel MO17-1 – Rigtersbleek MO17-2
11:00 Sc. Overdinkel JO13-1JM - Unisson JO13-2
14:00 Sc. Overdinkel JO17-1 - Bentelo JO17-1
17:00 Sc. Overdinkel 2 - SV De Lutte 2
Uit
08:30 Berghuizen JO8-1JM - Overdinkel JO8-1JM
09:00 VMC JO10-1 - Sc. Overdinkel JO10-1
09:30 Rigtersbleek JO11-3 - Overdinkel JO11-1JM
10:30 TVO JO12-1 - Sc. Overdinkel JO12-1
13:00 UDI JO15-1JM - Sc. Overdinkel JO15-2
14:30 LSV JO19-1 - Sc. Overdinkel JO19-1
16:15 Losser 5 - Sc. Overdinkel 3
Zondag 29 mei
10:00 Sc. Overdinkel 2 - Phenix 2
14:00 Sc. Overdinkel 1 - La Première 1

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

GKV ONS CLUBJE

Smokkelblues muziekfeest met 
geweldige line up
OVERDINKEL - Op zondag 5 juni, eerste Pinksterdag, vindt 
de tweede editie van het Smokkelblues muziekfeest plaats in 
’t Trefhuus in Overdinkel. Eindelijk! Na een gedwongen stilte 
van twee jaar mag het weer en kan het weer. Het belooft 
opnieuw een gezellige en memorabele avond te worden.

De tweede editie van het Smokkelblues festival heeft met vier 
topacts een geweldige line up! De line up bestaat uit: Nobo’s 
Blues band, Skin Deep, Lynn and the Rattle Shakes en No Rush! 
Aanvang: 16.00 uur.
Voor meer info kunt u mailen naar info@trefhuus.nl of bellen met 
053-5361850. Tickets kosten 12,50 en zijn online verkrijgbaar via 
Trefhuus.nl.  En in de losse verkoop bij ’t Trefhuus te verkrijgen. 

Fietstocht op Hemelvaartsdag
GLANERBRUG - Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag kan er 
weer gefietst worden met Avanti Wilskracht. Dit jaar is de 
tocht op een andere manier georganiseerd dan voorgaande 
jaren, maar het fietsen blijft hetzelfde. 

Er is voor u een route uitgezet van 32 kilometer over meest geas-
falteerde en rustige wegen. De route is dermate beschreven dat 
het voor eenieder duidelijk is welke wegen u naar het eindpunt 
brengen. Eerste nieuwtje is dat u dit jaar gratis kunt deelnemen. 
Er zijn onderweg geen controleposten en er zijn dit jaar geen 
prijzen te verdienen. De route kan afgehaald worden op hemel-

vaartsdag tussen 09.30 en 11.00 uur in het clublokaal op sport-
park het Zoutendijk. Onderweg is er voldoende ruimte en tijd 
om de kinderen te vermaken, maar ook de ouderen komen aan 
hun trekken. Kortom een leuk uitje voor het gehele gezin, samen 
met vrienden of met de buurtjes. Het eindpunt is weer op sport-
park het Zoutendijk waar u onder het genot van een hapje en 
een drankje rustig kunt nagenieten.    

Moeite met bewegen?  
Probeer Aqua Move
ENSCHEDE - Sporten in het water is gewichtloos hierdoor is 
er weinig belasting van spieren en gewrichten. Speciaal voor 
mensen die moeite hebben met bewegen en door bijvoorbeeld 
overgewicht, gewrichts- of spierklachten biedt Sportaal Aqua 
Move aan.  Een mooie manier om weer te gaan bewegen na de 
lange corona periode.

Elke dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur is er de mogelijkheid om deel 
te nemen aan deze Aqua Gezond les in Aquadrome. De les bestaat 
uit twee keer 20 minuten bewegen met een tussenpauze. De 
beweegvormen worden aangepast op mogelijkheden van de deel-
nemers. Het is dus voor iedereen mogelijk om te gaan bewegen in 
het water en zo met zwemmen de conditie te verbeteren en calo-
rieën te verbranden. Daarnaast heeft het water een masserende 
werking en zorgt dit voor goede doorbloeding van spieren en ban-
den. Dit verkleint de kans op blessures en spierstijfheid.  
Deelname aan de les kost € 7. Aanmelden is niet nodig, iedereen 
kan gewoon binnenlopen en kennis maken met deze lesvorm.  

Primeur Gemengd Koor JoyFul 
Losser!
LOSSER - Sinds korte tijd gebruikt koor JoyFul geavanceerde 
apparatuur voor mensen die al op jonge leeftijd gecon fron-
teerd worden met gehoor problemen.

Gemengd Koor JoyFul is een koor dat sinds een aantal jaren 
iedere donderdagavond vanaf 19.45 uur in Het Tukkershoes, 
Bookholtlaan 21, 7581 BB Losser aanwezig is om te repeteren. 
Het repertoire bestaat uit verschillende stijlen namelijk wereld-
muziek, musical en liederen uit de Nederlandse Kleinkunst. 
Wij zijn er in de loop van de jaren achter gekomen, dat vooral 
jonge mensen, vanaf een jaar of 40, door een gehoorprobleem 
zich terugtrekken uit een koor. Juist het zingen en muziek maken 
was een lust voor hen. Daarbij nog maar niet te denken aan het 
verlies van de sociale contacten, die het deelnemen aan een 
groep met zich meebrengt. Door aanschaf van deze apparatuur 
heeft een koorlid van JoyFul het niet alleen als een genot ervaren 
weer met plezier te kunnen zingen maar dat ook de repetities 
weer gemakkelijker zijn te volgen. 
Om ook deze mensen weer bij een dergelijke activiteit/hobby te 
betrekken heeft koor JoyFul zich ingezet om in het bezit te komen 
van deze geavanceerde apparatuur. Mede door het verkrijgen van 
subsidies is het ons mogelijk gemaakt deze kostbare apparatuur 
aan te schaffen. Hierdoor kunnen mensen, die gebruik maken 
van een gehoorapparaat toch weer heerlijk zingen. Natuurlijk 
mag je geheel vrijblijvend deelnemen voor vier weken aan de 
repetities om dit uit te proberen. Daarna beslis jij of dit iets voor 
je zou kunnen betekenen en je m.b.v. deze apparatuur weer het 
plezier in muziek terug kan krijgen en kunt beleven.
Wil je meer informatie? Kom dan gerust langs op een van onze 
repetitieavonden. Voor verdere informatie zie onze website: 
www.koorjoyful.nl of Email: www.koorjoyful@live.nl 
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Gronausestraat 1263 7534AJ  Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com

SLIJPSERVICE 
Wij slijpen al uw messen, scharen en tuingereedschap.

Vergeten schoenen een rijk bezit!
Gun uw schoenen een tweede ronde, weggooien is zonde.

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

Electro World Kortman is vernieuwd!
Kom binnen voor de aanbiedingenKom binnen voor de aanbiedingen

INVENTUM 
KOELER 
KK055W

(met 5 jaar 
Garantie)

199,-
249,-

Ook leverbaar
 in 48 inch 
voor 749,-

Nu 
1199,- 

MIELE 
STOFZUIGER 

COMPLETEC2BLACKPEARL  

voor
199,-

van 245,-

voor
199,-

voor
599,-

van 729,-

BOSCH EQ3
ESPRESSOMACHINE
TIS30129RW

250,-
KORTING

299,-
549,-

BOSCH
9 KG , 1400RPM 
WASAUTOMAAT

WAU28T95

LG 
65 INCH 
OLED 
65A16

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

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl


