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Fietsen langs oude
markegrenzen Enschede

'Sportpark van toekomst' 
in Glanerbrug stap dichterbij

Nieuw trainersduo bij
Sportlust Glanerbrug

Het zijn er dus drie!
GLANERBRUG – Het stel ooievaars in Glanerbrug heeft de 
afgelopen maand geen twee maar drie eieren uitgebroed. Nu 
ze wat groter zijn en de koppies van de jonkies vaker boven 
het nest uitsteken zijn de drie duidelijk te zien. De foto die 
Jutta Musholt afgelopen zaterdag maakte is het bewijs! Om 
de beurt verlaten de ouders het nest om voedsel voor hun 
kroost te zoeken. Ze vliegen af en aan. Uiteraard houden de 
buren het nest nauwkeurig in de gaten. 

Vijf jaar geleden werd voor 
het eerst een ooievaar gespot 
boven Oikos. Hij of zij koos 
een oude boom in het Schip-
holtbos steeds als verblijf. De 
buren op Oikos wilden de 
ooie vaar wel een handje hel-
pen. Ze plaatsten een ooie-
vaarsnest op een paal. Daar 
maakte de kieskeurige ooie-
vaar echter geen gebruik van. 
Dus verhuisde het nest naar 
de oude boom. Van de ene 
naar de nadere buur. Na een 

aantal weken kreeg de kies-
keurige ooievaar gezelschap. 
Eindelijk had hij of zij een 
partner gevonden. Maar 
ondanks alle pogingen lukte 
het vorig jaar nog niet om 
nakomelingen te krijgen. Nu 
dus wel. 

Op deze foto van 
Jutta Musholt die afgelopen 

zaterdag werd gemaakt is 
duidelijk te zien dat er drie 

jonkies zijn

Glanerbrug wandelt tegen  
kanker. Doe jij ook mee?
GLANERBRUG - Apotheek Glanerbrug en Fyon organiseren 
een wandelevenement voor het KWF. Op donderdag 16 juni 
starten we vanaf 18.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Fyon 
aan de Schoolstraat 17. Er is keuze uit een wandelroute van 3, 
5 of 10 kilometer. De kosten zijn afhankelijk van de afstand  
€ 3, € 5 of €10 per persoon. De volledige opbrengst gaat naar 
het KWF. Daarnaast worden er diverse mooie prijzen verloot 
onder de deelnemers die de winkeliers uit Glanerbrug belan-
geloos ter beschikking hebben gesteld. 

Schrijf je in via het inschrijfformulier op de website apotheek-
enschede.nl/wandelen. Geen internet? Bij Fyon Schoolstraat 
en Fyon Esmarke kunt u een papieren inschrijfformulier 
ophalen. Zo’n papieren opgaveformulier vind je ook op pagi-
na 7 van deze Grensstreek. U kunt het formulier inleveren bij 
de apotheek in Glanerbrug en Esmarke of bij Fyon. 

Op zondag 18 september maken we er een feestje van!
GLANERBRUG - Hoe kunnen we Glanerbrug mooier, 
aantrekkelijker en veiliger maken? Hoe kun jij jouw ‘Droom 
van Glanerbrug’ in vervulling laten gaan? Een groep 
enthousiaste Glanerbruggers gesteund door Bureau Vers 
Bestuur en stadsdeel Oost is al ruim een half jaar bezig die 
dromen onder de Glanerbruggers te verzamelen. De 
‘kartrekkers’ zoals ze zich noemen vinden het nu 
langzamerhand tijd worden om actie te ondernemen. Uit het 
lijstje verzamelde dromen kozen ze voor het organiseren van 
een dorpsfeest cq braderie. 

De meeste Glanerbruggers 
hebben goede herinneringen 
aan de braderieën in de jaren 
80 en het Brugger Mega Fes-
tijn in 2010, 2011 en 2012. Met 
als gevolg dat een braderie 
hoog op vele verlanglijstjes 
staat. 

Afgelopen dinsdag vergader-
den die kartrekkers voor het 
eerst over de organisatie van 
het dorpsfeest cq braderie. 
Die was in eerste instantie 
gepland op zaterdagavond 17 
september met een grootse 
feestavond en zondag 18 sep-
tember met een braderie. Het 
werd al snel duidelijk dat 
vooral de feestavond op korte 
termijn niet haalbaar was. 
Zo’n avond vraagt enorm veel 
voorbereiding. Denk alleen 
maar eens aan het organise-

ren van de horeca en een  veilig 
verloop op zo’n avond. Het 

besluit was dan ook al snel 
genomen ons te richten op de 
braderie op zondag 18 sep-
tember op een voor het ver-
keer afgesloten Gronause-
straat. 

Kramen, demonstraties, 
attracties
Lekker snaaien langs de kra-
men. Dat hoort natuurlijk bij 
een braderie. Niet alleen 
standhouders krijgen de gele-

genheid een kraam te huren. 
Uiteraard krijgen ook vereni-
gingen en instellingen de gele-
genheid zich te presenteren. 
Maar dat kan ook door het 
geven van demonstraties. Bij-
voorbeeld door de Glaner-
brugse sportverenigingen en 
sportscholen. Voor de kinde-
ren komen er natuurlijk ver-
schillende activiteiten en (ker-
mis)attracties. De komende 
maanden zal het programma 

steeds concretere vormen 
aannemen. Daarvan houden 
we u natuurlijk op de hoogte. 
En hebt u nog een idee of wilt 
meehelpen met de organisatie 
dan kunt u een mailtje sturen 

naar Droomvanglanerbrug@
gmail.com. 
Op pagina 3 van deze Grens-
streek staat een lijstje met een 
overzicht van de ingediende 
dromen tot nu toe. 

Glanerbrug wil weer een braderie. Lekker slenteren langs de ‘stroat’. Op zondag 18 september gaat 
het weer gebeuren! Net als in 2010. 
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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 16 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 5 juni 10.00 uur ds. H. Kroeskop (Pinksteren)
Zondag 12 juni 10.00 uur ds. G. Elzenga

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Vrijdag 3 juni 10.00 uur: Viering met pastoraal vicaris 
Willy  Rekveld (Parochiehuis)
Zondag 5 juni 10.30 uur: Viering met pastoor 
Paul Daggenvoorde  mmv herenkoor (Pinksteren)
Zondag 12 juni 10.30 uur: Viering met emeritus 
pastor Jan Kortstee mmv herenkoor

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen: 
Zaterdag 4 juni 18.00 uur: Viering
Zaterdag 11 juni 18.00 uur: Viering

K.B.O. altijd actief
 De Katholieke Bond van Ouderen is al meer dan 65 jaar actief in 
Glanerbrug. Wij heten U van harte welkom bij de volgende acti-
viteiten:
 
Alle donderdagmiddagen in de maand juni is er het kaarten. 
Hartenjagen, jokeren of kruisjassen. Aanvang 13.30 uur. Zaal 
open 13.00 uur.
 
Op zaterdag 19 juni is er weer de populaire bingo en een verlo-
ting met zeer aantrekkelijke prijzen. Aanvang 19.30 uur. Zaal 
open 19.00 uur.

Bel (053) 431 23 89                                            

Uitvaarthuis Glanerbrug   
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Herman Herman 
 Achterhuis Achterhuis

www.indienstvanhetleven.nl
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Alle activiteiten vinden plaats in het Meijershoes, Kerkstraat 100 
te Glanerbrug en is voor iedereen toegankelijk. Koffie of thee 
staat voor U klaar.
 
Wilt U deelnemen aan meerdere activiteiten van de K.B.O. wordt 
dan lid. Kosten slechts € 25,- per jaar.   Voor informatie bel 
4612622 of 4611072.

Laatste bingo voor zomervakantie 
bij Avanti W.
GLANERBRUG – Op vrijdag 17 juni wordt de laatste bingo voor 
de zomervakantie gehouden in het clubgebouw van Avanti W. 
op het Zoutendijk. De bingo met vele nuttige prijzen onder lei-
ding van Leo Elfring begint om 20.00 uur. 

Tot nu toe verzamelde dromen
Dit zijn de ‘dromen’ die zijn de afgelopen tijd door de 
kartrekkers zijn verzameld: 

Sport en vrije tijd
Zwembad terug
Nieuw sportpark - alles bij elkaar 
(zwembad/sporthal)

Wonen
Minder huisjesmelkers
Gezellige plek voor ouderen
Meer ouderenwoningen in nieuwbouw

Gronausestraat
Minder scooters op de stoep
Veiliger Gronausestraat (te smal)
Handhaving fietsen met telefoon
Verkeerslichten Gronausestraat/Kerkstraat
Snelheidscontroles op Gronausestraat
Een autoloze winkelstraat

Beleven
Gezellige braderie terug
Muziekfeest voor jong en oud
Meer actie op het Heldersplein

Actiepunten winkeliersvereniging GO
Ondernemers meer eenheid
Minder kappers/ gewone Nederlandse zaken
Ondernemers beter communicatie onderling
Een goede slagerij
Groenteboer die op zaterdagmiddag open is

Veiligheid
Minder drugsoverlast
Meer blauw in het dorp (veiligheid)
Meer toezicht op jeugd

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

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

GELOOF EN GEZONDHEID
pagina �

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 

De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 

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

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

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

Acquisitie en informatie over adverteren in de Grenssteek

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

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

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

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

post EnschedeUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-

tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-

men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 

Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-

sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 

voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 

nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-

4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 

apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 

Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-

foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 

de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 

lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 

vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 

welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 

u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-

matie op één gezamenlijke site.

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be-

staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 

Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy-

siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer-

de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo-

wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysio-

therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 

het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij 

niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. 

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de 

bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht 

in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem 

en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in 

het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het ope-

nen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de 

stabiliteit van het bekken. Deze spieren werken nauw samen 

met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke func-

tie in het dagelijkse bewegen en bij het vóórkomen van rug- 

en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op an-

dere manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan ongewild 

verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken 

aandrang om te plassen of ontlasten, veel te vaak naar het 

toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij 

het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, 

baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen 

samenhangen met niet goed functionerende spieren. De  

bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trai-

nen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt 

daarbij soms gebruik van speciale apparatuur (EMG-meting 

van de activiteit van de bekkenbodemspier, biologische te-

rugkoppeling, remmen van een overactieve blaas,  naboot-

sen van spierfunctie, etc.) Ze geeft indien nodig advies over 

ondersteunende hulpmiddelen.Ook voor eenmalig advies bent u welkom. Indien nodig (en 

wenselijk) kan hierbij ook de hulp van de andere disciplines 

ingeroepen worden, zoals manuele therapie, sportfysiothe-

rapie en kinderfysiotherapie.Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen 

de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, 

vergoed door uw zorgverzekeraar.
Onze praktijk is gevestigd in het Ariënshuis, ZorgPalet,

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

ANBO-nieuws
GLAnERBRUG – Op donderdag 28 januari houdt de AnBO

Glanerbrug de eerste bingo in het Ouderencentrum aan de 

Kerkstraat 28 in Glanerbrug. De zaal is open om 19.00 uur, 

om 20.00 uur gaan de balletjes rollen. Iedereen is van harte 

welkom, de koffie staat klaar. 

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

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

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het gemengd koor

5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie-
huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon-

huis;
- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak-

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

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

huis;

B - Verleende Bouwvergunningen
- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 

(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

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

(verleend 21-01-2010);
B2 - Verleende vergunningen en ontheffingen
(ART. 3.6 Wro)- Jaargetijdenweg blok E, kavel 7 (20093182): het bouwen van 

een kantoor met bedrijfsruimte (verleend 15-01-2010);D - Verleende sloopvergunning- Redemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 

Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan 
Bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-

del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 

dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 

de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-

rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 

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

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

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-

ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-

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

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

werp-bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1, BWT 

nummer 20090379. Indien u mondeling uw zienswijze ten 

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

u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het 

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ensche-

de, telefoon 053 – 4815325. 

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 

19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 

bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek-

king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 

Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.

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

directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 

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

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

binnen twee maanden afgehandeld.
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GELOOF EN GEZONDHEIDHuisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-

post EnschedeUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-

tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-

men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 

Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-

sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 

voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 

nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-

4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 

apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 

Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-

foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 

de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 

lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 

vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 

welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 

u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-

matie op één gezamenlijke site.

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

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, m.m.v. het gemengd koor

5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie
huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon

huis;
- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak

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

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

huis;

B - Verleende Bouwvergunningen
- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 

(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

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

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

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

(foto Jenne Smit)  

Nu al meer aanmeldingen voor 

carnavalsoptocht Grenskeerlkes
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GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

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

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

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

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

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

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

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

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

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

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

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

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

Loes bij  huisartsen

Vervolg op pagina 3

‘ Sportpark van toekomst’ in Glanerbrug 
stap dichterbij 

GLANERBRUG - Eén grote multifunctionele sport accommo-
datie in Glanerbrug is een stap dichterbij gekomen. SV 
Sportlust Glanerbrug, GVV Eilermark en Omnisportvereniging 
Avanti Wilskracht hebben een intentieverklaring onder-
tekend voor een onderzoek naar ‘een sportpark van de 
toekomst’. Dat schreef Bert Hellegers van Tubantia vorige 
week in de regionale krant.

De Grensstreek vraagt zich af: Waar dan? Bultserve, Eker/Zouten-
dijk of nieuw? Daarom mailde de redactie een aantal vragen naar 
de voorzitters van Avanti W., Eilermark en Sportlust. Bijvoorbeeld 
met de vraag of andere sport verenigingen ook bij het onderzoek 
worden betrokken. En de vraag hoe belangrijk de maatschappe-
lijke rol van die verenigingen is. De redactie van de Grensstreek 
vatte antwoorden van Eddy Bodde van Eilermark, Timo de Graaff 
van Sportlust en Barry Siero van Avanti W. voor u samen.

Volgens voorzitter Eddy Bodde van Eilermark zijn de plannen 
voor een onderzoek op de algemene ledenvergadering bespro-
ken. “Natuurlijk zullen ook andere Glanerbrugse verenigingen 
hierin worden meegenomen. Onze vereniging doet al iets op 
maatschappelijk gebied, maar dat zal natuurlijk worden uitge-
breid”. 

“Als drie gelijkwaardige partijen doen we een locatie onderzoek. 
Hetzij naar een nieuwe locatie dan wel Bultserve of Ekersdijk/
Zoutendijk,” reageert voorzitter Timo de Graaf van Sportlust. 
“Daarnaast bespreken we op welke samenwerkingsvorm we uit-

komen. De voorkeur van ons bestuur gaat uit naar een fusie 
maar we kunnen altijd voor de optie kiezen dat we geen veran-
deringen willen in de huidige situatie maar wel samenwerking 
nastreven. Binnenkort staat de hele intentieverklaring op onze 
website zodat onze leden precies weten welke procesafspraken 
er zijn gemaakt”. 

Avanti W. participeert net als Eilermark al een aantal jaren in 
Noabersport,” aldus voorzitter Barry Siero van Avanti W.. “We 
zullen zien wat het onderzoek oplevert. Noabersport wordt in de 
overeenkomst genoemd. Bovendien is er ruimte voor andere 
sportverenigingen. De accommodatie van de toekomst kan 
overdag gebruikt worden voor sociaal maatschappelijke activi-
teiten gericht op Glanerbrug en de Eschmarke. 

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 demissionair 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 Dorps-
raad 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 
hoogte verschillen en een bloemenweide. Er werden vijvers aan-
gelegd, een belevingspad, een wilgendijkje en een pad van 
zwerfkeien. Het park nodigt uit om te spelen, te wandelen en te 
sporten. 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.

Sportpark Bultserve - Sportlust

Sportpark Zoutendijk - Eker
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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

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

De Bibliotheek Enschede doet mee 
aan Zomerlezen  
ENSCHEDE - In de maanden juni, juli en augustus doet de Bibliotheek Enschede mee aan 
Zomerlezen, de jaarlijkse campagne van CPNB. Deze campagne is erop gericht om lezers op 
de Bibliotheek te wijzen en om ze te helpen bij het kiezen van boeken voor aankomende 
zomer. De Bibliotheek Enschede laat aan haar publiek zien dat het tijd is voor ontspannen 
Zomerlezen. 

Wat speelt er nog meer tijdens Zomerlezen
De gehele zomermaanden staat de vraag ‘’Welk 
boek pak jij deze zomer?’’ centraal. Zomerlezen 
Ambassadeur Matthijs van Nieuwkerk pakt 
Zeer fijne boy van Gerard Reve erbij. Vanaf hal-
verwege juli besteden we extra aandacht aan 
spannende boeken, romantische boeken en 
non-fictie. De mooiste boeken voor deze zomer 
zijn te vinden in de Bibliotheek Enschede! 

Lezen is in de zomer populair
Heel veel Nederlanders geven aan dat ze graag 
willen lezen, alleen komt het er niet van. Geluk-
kig is er de zomer. Voor velen hét moment om te 
lezen. Wist je dat boeken de meest populaire 
mediasoort in de zomer zijn? Het boek scoort 

dan hoger dan social media, muziek, tijdschrif-
ten en tv! 

Wat biedt een lidmaatschap bij de Bibliotheek
De Bibliotheek Enschede biedt onder meer 
boeken, e-books, tijdschriften en activiteiten 
voor kinderen en volwassenen. Voor kinderen 
tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Niet-leden 
kunnen gebruikmaken van de collectie en van 
activiteiten in de Bibliotheek. Alleen voor het 
lenen van boeken en andere materialen is een 
lidmaatschap nodig.  

Kijk voor meer informatie op de website van de 
Bibliotheek Enschede: www.bibliotheekensche-
de.nl 

Excursie ‘Nachtvlinders’ op Hof Espelo
Wat zijn de verschillen tussen nachtvlinders en 
gewone vlinders? Je leert het tijdens de Nacht-
vlindernacht op vrijdag 10 juni. De avond wordt 
georganiseerd in samenwerking met de KNNV 
Enschede. Duik samen met de vlinderexperts 
in het nachtleven van deze vlinders en de vele 
soorten die er zijn. De avond begint om 21.00 
uur. 
Vieze motten? Welnee! Bekijk ze maar eens 
goed, dan val je van de ene verbazing in de 
andere. Er zijn zelfs meer dan 2000 verschil-
lende soorten, genoeg te zien! Hoe ziet een 
nachtvlinder eruit? Waarom leeft hij ’s 
nachts? Op deze vragen en meer geven de vlin-
derexperts je graag antwoord tijdens de Nacht-
vlindernacht. De vlinders laten zich echter niet 
makkelijk zien. Daarom lokken we ze met spe-
ciaal licht en een groot wit laken. Pas dan zie je 
hoe bijzonder en mooi nachtvlinders zijn. Leuk 
en leerzaam voor jong en oud!

Aanmelden
Meld je van te voren aan via de website www.
landschapoverijssel.nl/activiteiten. Er is plaats 
voor maximaal 18 personen. 

Kosten
De kosten zijn € 5, - per volwassene en € 3,00 
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: trek stevige schoenen aan.

Ben je nog geen donateur?
Donateur worden is een prachtige manier om 
het werk van Landschap Overijssel te steunen. 
En het is belangrijk, want hoe meer mensen 
betrokken zijn bij ons prachtige Overijsselse 
landschap, hoe beter wij het kunnen bescher-
men. Donateur worden kan al vanaf € 24,- per 
jaar. Voor meer informatie www.landschapove-
rijssel.nl/financiele-steun/word-donateur.
Het bezoekerscentrum Hof Espelo zoekt vrij-
willigers om het team te versterken. We zijn 
vooral opzoek naar gastheren/gastvrouwen, 
gidsen en naar vrijwilligers die het kinder-acti-
viteiten team willen versterken. Belangstelling 
of wil je meer informatie? 
Stuur een mailtje naar bezoekerscentrum.hof-
espelo@landschapoverijssel.nl
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Prijsverschil benzine was nog nooit zo groot!

GLANERBRUG - Sinds 1 juni is in Duitsland de tijdelijke 
belastingverlaging voor Euro 95 ingevoerd. De benzine is 
daar mogelijk minstens 40 cent goedkoper dan bij ons. Dat 
zou een record zijn, want nooit eerder was het prijsverschil 
zo groot. Wat vinden Martin de Rijk van Pitstop De Rijk en 
Harold ten Thij van de Shell ervan?

In Nederland kost een liter Euro 95 op dit moment gemiddeld  
€ 2,18. In Duitsland betaal je voor diezelfde benzine nu 5 cent 
minder. Vanwege de sterk gestegen prijzen voor brandstof, kon-
digde de Duitse regering aan de accijns op benzine op 1 juni met 
30 cent te gaan verlagen, en daarmee bespaar je ook nog eens 5 
cent aan btw. De verwachting is dat de prijzen aan de pomp dus 
met 35 cent zullen dalen. Het prijsverschil tussen Nederlandse 
en Duitse tankstations zou daarmee oplopen naar 40 cent.

Glanerbrugse pomphouders
Martin de Rijk van Pitstop De Rijk vindt het jammer dat het zo 
loopt. “In wezen gaan we terug naar de situatie van twee maan-
den geleden. Toen was het verschil zo’n 22 cent, nu wordt dat 
wellicht 30 cent. Vanaf 2014 is de benzine in Duitsland al goed-
koper. Het is wat het is”, stelt hij nuchter vast. 
Shellpomphouder Harold ten Thij uit Glanerbrug geeft in 
Tubantia zijn mening aan Frank Timmers: “Ik vind het kwalijk 
dat dit in Europa kan, waarin veel zaken op Europese schaal 
worden afgestemd, maar niet als het gaat om accijns op brand-
stof. Maar wat mij betreft zou dat toch echt moeten. Dezelfde 
accijns, zelfde btw. Hier kun je niet tegenaan werken.”

Martin de Rijk van Pitstop De Rijk ziet nauwelijks verschil met 
twee maanden geleden  (foto Jenne Smit)

Fietsen langs oude markegrenzen 
Enschede
ENSCHEDE - De Loakstenencommissie van de Historische 
Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) houdt zich al heel 
wat jaren bezig met markegrenzen en markestenen. Om 
het publiek hiermee kennis te laten maken zijn er infor-
matie borden en fietsroutes.

Bij de Viermarkenlinde staat een informatiepaneel waarop 
alle grenzen en grensstenen in en om Enschede aangegeven 
zijn: de stenen op de grens met Duitsland, de markestenen en 
de wigboldstenen (die het gebied markeren waar in de mid-
deleeuwen het stadsrecht gold). 

Dit markante punt in het Abraham Ledeboerpark (aan de Van 
Heeksbleeklaan) is ook het startpunt van vier fietsroutes 
langs voormalige markegrenzen en stenen. In de fietsgids 
Markestenenroutes Enschede staan vijf routes langs de gren-
zen van de vijf vroegere marken in wat nu de gemeente 
Enschede is en de zesde gaat langs de buitengrenzen van alle 
vijf de marken: Lonneker, Esmarke, Usselo, Twekkelo en 
Groot Driene. Onderweg zijn heel wat markestenen te 
bewonderen.

Op zaterdag 9 juli 2022 gaat de Loakstenencommissie het 
informatiepaneel onthullen en toelichten voor alle belang-
stellenden uit Enschede en omstreken. Aansluitend wordt er 
een fietstocht van ca. 20 km gemaakt langs een aantal marke-
stenen. Aanmelden kan via: bartjansen@shsel.nl. 

De fietsgids Markestenenroutes Enschede is voor € 2,95 te 
koop, na afloop van de fietstocht, bij boekhandel Broekhuis 
in Enschede en bij een aantal andere boekhandels waar ook 
het blad ’n Sliepsteen van de SHSEL verkrijgbaar is. De routes 
zijn ook te vinden op de website van de SHSEL: www.shsel.nl/
shsel/wandel-en-fietsroutes/. Hier zijn ook GPX-bestanden te 
vinden om te gebruiken op een smartphone of GPS-apparaat. 
De routes zijn ook opgenomen in de wandel- en fietsapp van 
Landschap Overijssel: www.landschapoverijssel.nl/routes#! 

De fietsgids en het informatiepaneel zijn tot stand gekomen 
met financiële ondersteuning van Initiatiefkracht Enschede (Jij 
maakt de buurt), Landschap Overijssel (Trots op je Landschap), 
Prins Bernhard Cultuurfonds (Van Heek Boekelo Fonds) en 
Rabobank Enschede-Haaksbergen (Stimuleringsfonds).

Meer informatie over de Loakstenencommissie is te vinden 
op: www.shsel.nl/commissies/loakstenen-en-begraafplaat-
sen-commissie/ 

In 2021 meer burenoverlast door corona 
ENSCHEDE - Maar liefst 21.000 meldingen van burenoverlast 
stroomden vorig jaar binnen bij organisaties die buurt-
bemiddeling aanbieden. Het aantal meldingen blijft daarmee 
op een hoog niveau. De coronamaatregelen zoals de 
maandenlange lockdown zorgden voor meer ergernissen en 
ruzie tussen buren. Dit blijkt uit de benchmark van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het 
CCV).

Afgelopen jaar stegen de aanmeldingen bij buurtbemiddeling 
met 3%. “Dat lijkt een kleine toename,” zegt adviseur buurtbe-

middeling bij het CCV Frannie Herder, “maar dat is bovenop de 
grote stijging van 2020. Toen steeg het aantal overlastmeldingen 
met maar liefst 13%. Dat kwam door corona. Veel meer mensen 
brachten hun tijd thuis door. En dat zorgde voor meer overlast.”
 
Spanningen en overlast
Ook in 2021 ervaarden bewoners meer spanningen en overlast 
van elkaar. De meeste meldingen gingen over geluidsoverlast, 
maar ook over pesterijen en de tuinafscheiding. 

Contact in coronatijd
De buurtbemiddelaars bemiddelden in coronatijd vaker online 
of telefonisch. Ze konden namelijk niet altijd op huisbezoek. 
“Dat is niet ideaal,” vertelt Herder. “Toch zijn 7 van de 10 zaken 
met goed gevolg afgerond. Dat is even hoog als andere jaren. En 
een hele goede prestatie!”

Prettig wonen
Buurtbemiddeling is effectief. “Burenruzies sluimeren vaak. 
Daarom is het belangrijk om er snel wat aan te doen. Heb je last 
van je buren, ga dan in gesprek. Lukt dat niet, roep dan op tijd de 
hulp van buurtbemiddeling in. Dat zorgt er meestal voor dat je 
weer prettig kunt wonen”, zegt Herder. 

25 jaar succes
Buurtbemiddeling is al 25 jaar een succes. 85% van de gemeen-
ten bieden deze gratis dienstverlening aan. Buurtbemiddeling 
werkt met vrijwillige, goed getrainde bemiddelaars die buren 
weer met elkaar in gesprek brengen. Zo wordt overlast of buren-
ruzies doeltreffend en zonder tussenkomst van politie, gemeen-
te of woningbouwcorporaties opgelost. 

Gratis samen bewegen
ENSCHEDE - Door corona willen meer mensen gezonder 
leven. De gemeente Enschede wil dit stimuleren en start 
daarom in samenwerking allerlei beweeggroepen in de stad. 
In alle wijken kunnen inwoners maximaal twee keer per 
week meedoen aan een laagdrempelige beweegvorm zoals 
wandelen of gymmen met de beweegmakelaar. Deelname is 
gratis.  

Een veel voorkomend gevolg van de lange corona periode is ver-
minderde conditie. Ook in Enschede zijn er mensen die te zwaar 
zijn, ziek worden doordat ze roken en te weinig bewegen. De 
beweegmakelaars van Sportaal gaan samen met inwoners bewe-

gen. Dat doen zij op verschillende locaties in de vijf stadsdelen, 
dichtbij en onder professionele begeleiding. 

“We zijn nu een paar maanden bezig en zien de groep groeien, 
ons doel is dat mensen zich aansluiten bij een beweegaanbieder 
in de stad. Bij Victoria is onlangs zo’n beweeginitiatief gestart. 
Voor 10 euro per maand kunnen ze lid worden van de wandel-
groep.” aldus Caroline Neves Fonseca, één van de beweegmake-
laars. “Je merkt als je mensen spreekt dat het sociale aspect ook 
heel belangrijk is. Tijdens het bewegen spreek je mensen, je 
hoort hun verhalen en wij weten waar ze beste terecht kunnen. 
Onze contacten met verenigingen, leefstijlcoaches en fysiothe-

rapeuten dragen daaraan bij. En soms is het verstandig om men-
sen via de huisarts door te verwijzen zodat de verzekeraar ook 
een deel vergoed.” vult collega Aniek Weda aan.

Kijk voor de tijden en meer informatie op www.sportaal.nl/
samenbewegen
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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 

18,35

8,95Voor maarBelangrijke 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.

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

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G
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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 GlanerbrugTelefoon: 053-4613366Fax: +31(0)847137768Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl 

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

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

post EnschedeUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-

tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-

men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 

Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-

sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 

voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 

nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-

4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 

apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 

Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-

foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 

de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 

lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 

vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 

welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 

u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-

matie op één gezamenlijke site.

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

Glanerbrug - De praktijk van Fysiotherapie Glanerbrug be-

staande uit Emile Besseler, Ilona Bijman, Jos Ekelhof en 

Eddy Reichman is sinds 1 januari uitgebreid met bekkenfy-

siotherapeute Petra Zephat. Petra Zephat is een geregistreer-

de (bekken)fysiotherapeute met ruime werkervaring in zo-

wel de fysiotherapie en bekkenfysiotherapie in de fysio-

therapiepraktijk en het speciale bekkenbodemcentrum in 

het ziekenhuis te Almelo.De bekkenfysiotherapeut richt zich op het gehele gebied van 

lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij 

niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. 

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de 

bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht 

in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem 

en omgekeerd. De bekkenbodem is een spierlaag onder in 

het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het ope-

nen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de 

stabiliteit van het bekken. Deze spieren werken nauw samen 

met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke func-

tie in het dagelijkse bewegen en bij het vóórkomen van rug- 

en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op an-

dere manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan ongewild 

verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken 

aandrang om te plassen of ontlasten, veel te vaak naar het 

toilet moeten, pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij 

het stuitje of schaambeen en verzakkingen van de blaas, 

baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen 

samenhangen met niet goed functionerende spieren. De  

bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trai-

nen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt 

daarbij soms gebruik van speciale apparatuur (EMG-meting 

van de activiteit van de bekkenbodemspier, biologische te-

rugkoppeling, remmen van een overactieve blaas,  naboot-

sen van spierfunctie, etc.) Ze geeft indien nodig advies over 

ondersteunende hulpmiddelen.Ook voor eenmalig advies bent u welkom. Indien nodig (en 

wenselijk) kan hierbij ook de hulp van de andere disciplines 

ingeroepen worden, zoals manuele therapie, sportfysiothe-

rapie en kinderfysiotherapie.Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen 

de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, 

vergoed door uw zorgverzekeraar.
Onze praktijk is gevestigd in het Ariënshuis, ZorgPalet,

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

ANBO-nieuws
GLAnERBRUG – Op donderdag 28 januari houdt de AnBO

Glanerbrug de eerste bingo in het Ouderencentrum aan de 

Kerkstraat 28 in Glanerbrug. De zaal is open om 19.00 uur, 

om 20.00 uur gaan de balletjes rollen. Iedereen is van harte 

welkom, de koffie staat klaar. 

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

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

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het gemengd koor

5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie-
huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Mun-sterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon-

huis;
- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak-

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

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

huis;

B - Verleende Bouwvergunningen
- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 

(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

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

(verleend 21-01-2010);
B2 - Verleende vergunningen en ontheffingen
(ART. 3.6 Wro)- Jaargetijdenweg blok E, kavel 7 (20093182): het bouwen van 

een kantoor met bedrijfsruimte (verleend 15-01-2010);D - Verleende sloopvergunning- Redemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 

Het slopen van zorgwoningen (verleend 13-1-2010);BestemmingsplannenTervisielegging ontwerp- bestemmingsplan 
Bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1Voor het adres Gronausestraat 1291 - 1295 is het bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 ontworpen. Door mid-

del van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt 

dat een winkelpand aan de Gronausestraat 1291-1295 aan 

de achterzijde mag worden vergroot. Het ontwerp-bestem-

mingsplan Glanerbrug, herziening 1 met de daarbij beho-

rende stukken kan tevens worden geraadpleegd op 

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

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

Gedurende de voornoemde termijn kan een ieder naar keu-

ze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ont-

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

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

werp-bestemmingsplan Glanerbrug, herziening 1, BWT 

nummer 20090379. Indien u mondeling uw zienswijze ten 

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

u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het 

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ensche-

de, telefoon 053 – 4815325. 

VerkeersspreekuurElke eerste donderdag van de maand wordt van 17.30 – 

19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden 

bij receptie) het verkeersspreekuur gehouden met betrek-

king tot alle verkeersproblemen op de openbare weg. 

Afspraak maken voor het verkeersspreekuur is niet nodig.

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.

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

directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 

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

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

binnen twee maanden afgehandeld.
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Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-

post EnschedeUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-

tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-

men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

(naast de hoofdingang van het Medisch Spectrum Twente). 

Telefoon: 088 – 555 11 88.Als u patiënt bent van een huisarts in Enschede, dan kunt u 

contact opnemen met de VDHE (0900-4313333). De huisart-

sen van de Veldpoort hebben een eigen waarneemregeling 

voor overdag. 

Apotheek
De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de avond-, 

nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon: 053-

4314664.
Mensen uit Losser moeten buiten de openingstijden van de 

apotheken in Losser voor spoedrecepten naar apotheek 

Zuid Berghuizen, Burg. Wallerstraat 125 in Oldenzaal. Tele-

foon: 0541-520705.

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met 

de tandartsendienst. Telefoon: 0900-1282632.
Website: www.zoekuwzorg.nl 

Op deze website vindt u alle in Glanerbrug werkzame eerste 

lijnszorgverleners op een overzichtelijke wijze bij elkaar. U 

vindt informatie op deze site over uw huisarts, u kunt zien 

welke fysiotherapeuten in Glanerbrug werkzaam zijn of hoe 

u contact maakt met het maatschappelijk werk. Alle infor-

matie op één gezamenlijke site.

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

7 februari 10.00 uur Ds. M. VlasblomRooms Katholieke KerkKerkstraat 1430 januari 19.00 uur  Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, m.m.v. het gemengd koor

5 februari 10.00 uur  Eucharistieviering in het Parochie
huis, m.m.v. dameskoor

7 februari 10.30 uur   Eucharistieviering, Pastor Munsterhuis, m.m.v. het dameskoor
Ariëns ZorgpaletRedemptoristenpark 130 januari 17.30 uur Eucharistieviering

en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

Stadsdeel OostA - Ingediende Bouwaanvragen- Keppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woon

huis;
- Wollegrasstraat 22 (20100113): het plaatsen van een dak

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

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

huis;

B - Verleende Bouwvergunningen
- Wederiklaan 37 (20094242): het vergroten van een garage 

(verleend 15-01-2010);- Argusvlinder 3 (20094228): het bouwen van een carport 

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

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

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

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

(foto Jenne Smit)  
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GLAnERBRUG – ‘We heb-

ben nu al aanzienlijk meer 

aanmeldingen voor de op-

tocht dan de afgelopen ja-

ren,’ meldt woordvoerder 

Jos Broeze van de Glaner-

brugse carnavalsvereniging 

de Grenskeerlkes niet zon-

der trots. ‘Ook de EKR-ver-

enigingen komen dit jaar 

naar Glanerbrug. Zoals het 

er nu naar uitziet wordt de 

stoet lekker lang.’ Carnaval-

minnend Glanerbrug zal de 

komende weken 

worden geregeerd 

door Prins Richard 

en adjudant Ronald 

Beute onder het 

motto ‘Geen gezeur, 

an De Brug goat we 

d’r veur’. Terwijl afgelopen 

weekeinde in het teken 

stond van de gala-avond, zal 

aanstaande zondag, 31 ja-

nuari, een groots frühshop-

pen worden gehouden in 

residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een 

week later, op zon-

dag 7 februari dus 

de optocht die ook 

deze keer een week 

eerder wordt ge-

houden. Start 12.11 

uur. Tenslotte zullen de 

Grenskeerlkes op woensdag 

10 februari weer een verkort 

gala verzorgen voor de be-

woners van het Brugger-

bosch.

Glanerbrug kort

Man durf te zingen!

En stem in met en bij het 

mannenkoor De Brugger 

Zangers! Dat kan op de in-

looprepetitie van maandag-

avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van 

het koor kun je nieuwe mu-

ziek instuderen; lekker bezig 

dus en in ieder geval een 

boeiende ervaring rijker. De-

zelfde avond nog resultaat 

boeken en na afl oop laten 

horen wat klank en kleur be-

tekenen. Een bezoek ver-

plicht tot niets en in het 

voorkomende geval zijn er 

voldoende smeermiddelen 

aanwezig.

Kom dus binnen en neem 

vooral je buurman, een 

vriend of goede kennis mee.

natuurlijk is ook je partner 

of zijn je supporters van har-

te welkom. Geef jezelf een 

duwtje in de rug, want zang-

lustige mannen gaan die 

avond naar de oefenruimte 

van De Brugger Zangers in 

het Schuttershoes, Ekersdijk 

164 in Glanerbrug. De be-

gintijd is 19.45 uur. Kom dan 

ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs 

Glanerbrug 

De 18e Boekenbeurs wordt 

gehouden op vrijdag 29 ja-

nuari (18.00 – 21.00 uur), za-

terdag 30 januari (10.00 – 

17.00 uur) en zondag 31 

januari (10.00 – 17.00 uur) in 

het Dorpshuis aan de Kerk-

straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-

brug, de Vincentiusvereni-

ging Glanerbrug en het kin-

dertehuis ‘Casa do Menino’ 

in Brazilië. Ze krijgen elk een 

evenredig deel van de op-

brengst. Indien U nog boe-

ken heeft voor de Boeken-

beurs zijn die nog steeds 

welkom. We hebben ver-

schillende inzamelpunten, 

maar voor Glanerbrug is dit 

Schipholtstraat 23. Maak 

eventueel een afspraak via 

de mail boekenbeurs.glaner-

brug@gmail.com of bel 06-

26978109.

Meer informatie is te lezen 

op onze website www.boe-

kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden 

is een belangrijke, dankbare 

maar niet altijd eenvoudige 

taak. Als ouder heb je daar-

om wel eens een steuntje in 

de rug nodig. Ouders vinden 

deze steun vaak bij familie 

en vrienden maar ook bij het 

consultatiebureau, het school -

maatschappelijk werk, de 

GGD of Alifa. Sinds een jaar is 

er ook nog Loes waar ouders 

dagelijks tijdens het spreek-

uur, digitaal of telefonisch 

hun vragen kunnen stellen. 

Ook websites worden door 

ouders veelvuldig bezocht. 

www.loes.nl, dé website voor 

Enschedese ouders heeft al 

tussen de 1000 en 2000 be-

zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders 

ook met hun vragen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij 

iets extra’s bieden: ouders 

kunnen nu bij hun eigen 

huisartsenpraktijk in Gla-

nerbrug informatie, advies 

en begeleiding krijgen van 

een pedagogisch medewer-

ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-

den, misschien wel duizen-

den rooms katholieke Gla-

nerbruggers werden er in 

gedoopt. Tenminste die 

Glanerbruggers die vóór 

1960 zijn geboren, want be-

gin jaren 60 verdween de 

doopvont van Bentheimer 

zandsteen spoorloos uit de 

r.k.-kerk in Glanerbrug. 

Thijs Schutter spoorde de 

doopvont weer op bij een 

villa in Lonneker. Samen 

met Hans Gosselt, Willy 

Muller, Frans Leloux en 

Hennie Kuipers van de 

werkgroep die het r.k.-kerk-

hof onderhoudt, zorgde hij 

ervoor dat deze historische 

relikwie weer terug is in 

Glanerbrug. nu pronkt ie 

een paar honderd meter 

verderop, op de r.k.-begraaf-

plaats. 

‘Waarschijnlijk door de 

drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond 

er aan het begin van de ja-

ren 60 ook in onze kerk een 

soort Beeldenstorm plaats,’ 

vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder 

het ‘bewind’ van pastoor 

Puntman werd er bijvoor-

beeld een compleet nieuw 

altaar geplaatst. En ook de 

unieke doopvont van Bent-

heimer zandsteen dat vanaf 

1903 deel uitmaakte van de 

inrichting van de kerk, 

moest plaats maken voor 

een moderner koperen 

doopvont.’ Schutter ver-

moedt dat het een handeltje 

is geweest tussen pastoor 

Puntman, loodgieter Fok-

kema en Willy Kaiser van de 

confectie aan de Bentstraat. 

nu is daar Body Perfection 

gevestigd. De doopvont dat 

dienst deed als bloembak, 

verhuisde eerst naar de Me-

ijerinksweg en later naar de 

Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-

la Het Weidehuus te koop is, 

ben ik bezig geweest de 

doopvont terug te krijgen 

naar Glanerbrug. Dat is nu 

zo’n drie jaar geleden’, ver-

volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-

hofgroep het uiteindelijk 

voor vijfhonderd euro kun-

nen kopen van de laatste 

eigenaar. We hebben de 

1500 kilo zware doopvont 

opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat 

was al een hele onderne-

ming als je weet dat het wa-

gentje slechts 600 kg extra 

mag vervoeren. En dat over 

al die drempels van de Lon-

nekerweg.’

Historische doopvont terug in 

Glanerbrug

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

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

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds

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

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

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

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

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

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

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

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

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van 

Loes bij  huisartsen
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MAKELAARS Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Grensstreek

Mooienhof 8a 
7512 EB Enschede 
053-8200888 
enschede@prismamakelaars.nl

AANKOOP   |   VERKOOP   |   TAXATIES

VRAAG EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING VAN UW WONING AAN!

 
 
      

 
           GRATIS HOORTEST 
                      GRATIS HUISBEZOEK 

                   GRATIS PROEFPERIODE 
    

        Wilt u weten hoe het met uw gehoor is? Maak dan een afspraak voor een geheel vrijblijvende      
 hoortest! Bent u niet tevreden met uw huidige hoortoestellen? Maak dan een  
 afspraak voor een GRATIS second opinion. 

        Zoals Het Hoort!   Zoals Het Hoort!  
        Gronausestraat 1124  Wethouder Nijhuisstraat 247 
       7534 AR Glanerbrug  7545 NH Enschede 
 

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

IVN Slootjesmiddag in Zweringbeekpark 
ENSCHEDE - Tijdens de landelijke IVN 
Slootjesdagen organiseert IVN Enschede op 
zaterdagmiddag 11 juni weer deze leuke, 
leerzame en vooral spànnende wateractiviteit 
voor kinderen en hun (o)pa’s en (o)ma’s. 

Ooit een waterschorpioen of libellelarve 
gezien? Of een geelgerande watertor ? Wil jij 
ook weten wat er allemaal in het water leeft? 
Kom dan 11 juni waterdiertjes zoeken!

We hebben van IVN schepnetjes en emmers 
om samen waterdiertjes te vangen. Je mag 
natuurlijk ook je eigen schepnetje meebren-
gen. Daarna gaan we met behulp van zoekkaar-
ten kijken of we kunnen zien wat voor diertjes 
we gevangen hebben. En met een vergrootglas 
kun je ze nog beter zien! Misschien kunnen we 
je ook nog op een idee brengen hoe je zelf een 
bootje van natuurlijke materialen kunt knutse-
len. 
De activiteit is geschikt voor het hele gezin. 
Voor jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er een 
digitale speurtocht. Wie daar aan mee wil doen 
doet er goed aan te voren de app Osmand met 
kaart van Overijssel en een QR-code scanner 
app op de telefoon te installeren. 

Locatie: Zweringbeekpark ten zuiden van de 
wijk Het Ruwenbos, bij Nijmansbos 72, 7543 GJ 
Enschede 

Datum en tijd: zaterdagmiddag 11 juni tussen 
13.00 en 16.00 uur. 
Kosten:  € 1,50 per persoon of € 3,-  per gezin of 
groep 

Tip: kleding die vies mag worden en laarzen. 
Of anders blote voeten, als het lekker weer is!
Aanmelden is niet nodig
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GVV EILERMARK
Vrijdag 3 juni
Thuis
19:30 Eilermark VR25+1 - Quick ‘20 VR25+1
Zaterdag 4 juni 
Thuis
12:15 Eilermark 3 – Sc. Overdinkel 2
15:00 EFC PW 1 - Eilermark 1
Maandag 6 juni
Thuis
14:00 Lemelerveld 1 - Eilermark 1
11:00 Eilermark VR2 - Longa ‘30 VR2
Zaterdag 11 juni
Thuis
12:15 Eilermark 3 - Drienerlo 3

SV SPORTLUST
Vrijdag 3 juni
Sportpark Emos
20:00 EMOS 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
20:30 Sportlust Gl. 45+1 - LSV 45+1
21:00 EFC PW  45+2 - Sportlust Gl. 45+1
21:30 Sportlust Gl. 45+1 - Avanti W. 45+1
Zaterdag 4 juni
Thuis
15:00 Sportlust Gl. 1 - Enschede SC 1
Uit
16:00 Tubantia O23-1 - Sportlust Gl. O23-1

SC OVERDINKEL 
Zaterdag 4 juni
Thuis
10:30 Sc. Overdinkel MO17-1 - MVV ‘29 MO17-1
12:30 Sc. Overdinkel JO15-2 - Quick ‘20 JO15-7
Uit
12:15 Eilermark 3 - Sc. Overdinkel 2
Maandag 6 juni
Thuis
10:00 Sc. Overdinkel 2 – Vosta 3
Uit
10:00 De Tubanters 4 - Sc. Overdinkel 3
14:00 De Tubanters 1 - Sc. Overdinkel 1

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

GKV ONS CLUBJE

Wandel4daagse Avanti W.
GLANERBRUG - Dinsdag 7 juni is het weer zo ver. We mogen 
eindelijk weer starten met de wandel4daagse. De 
wandel4daagse zal gehouden worden op dinsdag 7 juni, 
woensdag 8 juni, donderdag 9 juni en vrijdag 10 juni. Ook dit 
jaar zijn er weer verschillende afstanden waarvoor je 
kunt inschrijven. De afstanden zijn net zoals afgelopen jaren 
de 2,5 km, 5 km, 7,5 km en de 10 km.

Wij hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen mee doen. 
Dus heb je broers, zussen, opa’s en oma’s nodig ze allemaal uit 
om aan dit leuke evenement mee te doen. Wij hopen zo snel 
mogelijk van jullie te horen en straks allemaal te zien.

De kosten voor dit evenement zijn € 3.00. Betaling bij afhalen 
stempelkaarten. Pinnen is mogelijk.

Eilermark – Oud FC Twente
GLANERBRUG - Als onderdeel van het jubileumprogramma 
ter gelegenheid van haar 100 jarig jubileum speelt Eilermark 
op vrijdag 10 juni (aanvang 19.45 uur) tegen een team van 
Oud FC Twente dat nog regelmatig wedstrijden speelt in de 
regio en daarbuiten. 

Het team van Eilermark bestaat uit 3 spelers van het 1e zondag-
team en 3 spelers van het 1e zaterdagteam, aangevuld met spe-
lers die in de 70’er en 80’er jaren en later in het 1e elftal hebben 
gespeeld. Als coach is Gerard Schefer aangesteld, bekend als 
aanvoerder van het elftal dat in 1973 nog om het landskampi-
oenschap streed. Zijn vriend en clubicoon Bertus Schippers zal 
hem als assistent-coach bijstaan.
De toegang is gratis en na afloop van de wedstrijd is er een feest-
avond met medewerking van ‘Soul Train’.

Nieuw trainersduo bij Sportlust 
Glanerbrug
GLANERBRUG – Sportlust Glanerbrug heeft voor de komende 
twee seizoenen Danny Bremer als hoofdtrainer en Jan Becks 
als assistent gecontracteerd.

“Wij als S.V. Sportlust Glanerbrug zijn erg blij met de komst van 
deze mannen en kijken uit naar het nieuwe seizoen,” aldus voor-
zitter Timo de Graaff. ” Hiermee gaan wij de uitdaging aan om 
met onze jonge selectie te promoveren naar de 3de klasse!” Bre-
mer en Becks volgen Erik Hellegers en Frans Koolhoven op. 

Voorzitter Timo de Graaff feliciteert de nieuwe hoofdtrainer 
Danny Bremer (rechts)  (foto Sportlust)

Opgave formulier  

Naam  : __________________________________________________

Email  : __________________________________________________

Tel.nr  : __________________________________________________

 

O  Ik ga 3 km wandelen en doneer € 3,00  

O  Ik ga 5 km wandelen en doneer  € 5,00   

O   Ik ga 10 km wandelen en doneer € 10,00   

Het bedrag graag zsm overmaken op 
NL39 RABO 0133 8848 64 t.n.v. SAE Enschede 

 O   Ik wandel niet mee maar heb wel gedoneerd via de QR-code.  

Het bedrag van de QR code kan aangepast worden. 
 

Formulier graag nleveren 
bij Fyon aan de Schoolstraat 17 
of aan de Esmarkelaan 170 
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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 
30 mei t/m 13 juni 2022

@medikamentediegrenze

Soft nougat 
Pinda & vrucht 135gr

Choco eggs 
Chocolate 70gr of crispy 72gr
Per stuk € 0,39

Melk speculoos 170gr

ProdentBarnängen

RicolaVan GilsPolice

Jungle Formula

Perskindol*

Omo

Fairy

Blasecare*

Sensodyne Body Medica*

LonkaM&M's Côte d'Or

Muggenspray
Strong original 20% deet 75ml of
maximal 50% deet 90ml

Tandpasta 
Fresh whitener 75ml

Deoroller frisk & torr 50ml
Per stuk € 0,39

Applemint suikervrij 50gr
Per stuk € 0,39

Between sheets man edt 100ml To be woman edp 40ml

Active roll-on spierpijn 75ml

2 in 1 rose & lilas blanc 30 capsules
Voor gekleurde was

Afwasmiddel 
Lemon of appel 400ml

Plus 15st

Tandpasta 
Gevoeligheid en tandvlees 
extra fresh 75ml

Sugar control 60st, fett burner 40st of 
kalorien blocker 2 in 1 20st

-82%

-72%

-83%

  

  

  

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

3 voor

3 voor

3 voor

-52%-77%

-83%

-81%

-68%

-48% -67%

-67%

-75%

elders   € 2,10elders   € 2,99

elders   € 5,99

elders   € 10,71

elders   € 31,29

elders   € 1,53 elders   € 2,99

elders   € 24,48

elders   € 15,80

elders   € 5,70

elders   € 3,54

elders   € 6,00

€ 1,00

€ 1,00€ 0,69

€ 1,00€ 1,00

€ 1,99 € 1,99

€ 9,99

€ 0,79 € 1,00

€ 7,99

€ 3,99

Perskindol roll-on is voor 
de behandeling van pijnlijke 
spieren en gewrichten

Bedwingt en voorkomt 
blaasontstekingen

* Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

* Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

* Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

70/72gr 170gr

100ml

15st
75/90ml

50gr

30 caps

75ml75ml

135gr

75ml 400ml50ml

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


