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Tandarts Edwin de Wals
krijgt nieuwe collega:
dochter Pien!

Dorpsraad Glanerbrug:
‘Geen heropening zwembad
De Brug zonder financiële
steun van de gemeente’

Kinderboekenschrijver
Jacques Vriens komt naar
Glanerbrug

‘Doe mee-project’ van ROC studenten brengt ouderen en
jongeren met elkaar in contact
GLANERBRUG - Ze hadden op de laatste dag van mei ’s
middags om 4 uur afgesproken in de hal. Vier bewoners van
het Ariënshuis en vier kinderen van b.s.o. De Brug. Henk en
Diny Spoelman, Marja Bossink en Nanny Koller meldden
zich op tijd, de kids Jaïrah, Evelien, Jesper en Wouter
kwamen een kwartiertje later. Het was in het begin duidelijk
een gevalletje van de kat uit de boom kijken. Die eerste
ontmoeting.
Met de hulp van begeleiders
Marco, Esmeralda en Danny
werden koppeltjes gevormd.
Het koppeltje Nanny (66) en
Jesper (4) lag direct voor de
hand: beiden droegen een
shirt van FC Twente. De
andere duo’s werden gevormd
door Henk (90) en Jaïrah (8),
Diny (87) en Evelien (5) en
Marja (83) en Wouter (6).
Besloten werd boodschappen
te gaan doen bij AH., maar
halverwege stelde Danny
voor te trakteren op een ijsje

van Oonk. Iedereen stemde
direct in met dit voorstel
zodat een boodschapje doen
een lekker uitstapje werd.
“Er zijn veel ouderen in Glanerbrug die bijna niet meer
buiten komen en weinig sociale contacten hebben,” zegt
Karin Koers, programma coördinator Ontmoetingscentra
Enschede en projectcoördinator Samen1 tegen Eenzaamheid Glanerbrug. Ze kwam
samen met Danny de Jong van
Extra Zorg Twente en trouble-

shooter voor jongeren in Glanerbrug op het idee ouderen
en jongeren met elkaar in contact te brengen. Samen boodschappen doen of een uitstapje maken. Britt Unland, Jacques Klein Wentink en Koen
Mansveld, studenten van het
ROC pakten dit idee op en
maakten er hun “Doe mee’project van een afstudeerproject van Samen 1 tegen Eenzaamheid Enschede.
“De bedoeling is dat we jongeren in Glanerbrug samenbrengen met eenzame ouderen,” aldus hun woordvoerder
Koen. “We denken dat dit
voor beide partijen goed is.
De jongeren kunnen veel
leren van de ouderen en voor
de ouderen is het leuk dat ze
vaker buiten komen en hun
verhalen kunnen delen.” Vol-

Samen genieten van een ijsje bij bakkerij Oonk 
gens Karin Koers is het bedoeling dat iedere veertien dagen
een groepje ouderen en jongeren boodschappen gaat
doen of een uitstapje in het
dorp gaat maken.

En hoe liep het die eerste keer
af? Terug in het Ariënshuis na
het wandelingetje naar Oonk
was het ijs gebroken. Ouderen en jongeren kletsen honderduit met elkaar. En met de

(foto Jenne Smit)

grootst mogelijke moeite kregen de begeleiders het voor
elkaar de kids weer mee te
krijgen naar b.s.o. De Brug. Ze
wilden het liefst nog wel wat
langer blijven!

Groep 8 van obs Glanerbrug-Zuid scoort bovengemiddeld op eindtoets
tale middelen direct ingezet.
We hebben in die periode een
werkwijze ontwikkeld die we in
de tweede lockdown weer op
konden pakken. Ook voor kinderen die in quarantaine
moesten. De groep heeft het
gewoon heel goed gedaan.
Alleen jammer dat ze sociaal
natuurlijk wel te kort kwamen.”

Groep 8 van obs Glanerbrug-Zuid heeft bovengemiddeld gescoord op IEP Eindtoets 

(foto obs Zuid)

GLANERBRUG – ‘De gevolgen voor schoolresultaten zijn overwegend ongunstig, maar er zijn ook
positieve effecten.’ Dat concludeert het Nederlands Jeugdinstituut na een onderzoek naar corona
en onderwijs. Vooral bij leerlingen uit kwetsbare gezinnen hebben de schoolresultaten tijdens
corona eronder geleden. Met name vakken als rekenen en spelling. Groep 8 van de openbare
basisschool Glanerbrug-Zuid blijkt daarop zo’n positieve uitzondering te zijn. De redactie van de
Grensstreek vroeg aan directeur Rianne Buist, groepsleerkracht Jules Navis en leerlingen Lana
Bisschops, Keano de Rijter en Mauro Sievers hoe het hun school is gelukt dat verschil te maken.
Directeur Rianne Buist is trots
dat de groep in vergelijking
met scholen met dezelfde
schoolbevolking boven het

landelijk gemiddelde heeft
gescoord op de IEP Eindtoets.
Volgens haar is dat vooral te
danken aan de goede samen-

werking tussen de kinderen,
ouders en de school. “Bij de
start van de eerste lockdown
hebben we alle mogelijke digi-

IEP Eindtoets
Lana (12), Keano (11) en
Mauro (12) hebben net als hun
klasgenootjes op de IEP Eindtoets beter gescoord dan op de
Cito-toetsen de afgelopen
jaren. De toets meet de verplichte vaardigheden lezen,
taalvaardigheden en rekenen
aan het eind van groep 8. “De
IEP anders dan de Cito. Hij is
beter te begrijpen en prettiger
te doen,” menen Lana, Keane
en Mauro. “We hebben tijdens
de lockdowns thuis net zo hard
gewerkt als op school. Iedere
dag zaten we van ’s morgens 9
tot ’s middags 2 uur online.
Onze meester Jules zorgde
steeds voor veel afwisseling in
de digitale lessen. En met de
nodige humor. Voor de sociale

contacten kwamen we af en toe
bij elkaar op het schoolplein.”
Groepsleerkracht Jules Navis
benadrukt dat het vooral de
verdienste van de groep is dat
ze beter hebben gescoord dan
hun leerpotentieel. “Ik heb
alleen voor een duidelijke
structuur gezorgd. Ook tijdens
de twee lockdowns.”

De komende weken wordt het
schooljaar afgesloten. Onder
andere met een zelfgeschreven musical. “Ook dat tekent
deze groep. Ze hebben zelf
meegeschreven aan het script
voor de musical naar aanleiding van de Disneyfilm Coco.
Dat laat zien hoe de kinderen
zijn gegroeid.”
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Huisartsen
Huisartsenpraktijk Jacob Roggeveenstraat 51
De Brug (Van der Bij en Meijerink) - 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.

Gezondheidscentrum Glanermaten

VitaalCenter Smulders

Jacob Roggeveenstraat 45
Fysiotherapie Fyon - 0537000000
Podotherapie Wender – 0850513819
Thuiszorg Livio – 09009200
Mediant buitenpoli
Prikpost Medlon – 0884633566
Logopedie - Logopedie-direct - 0654327726

Fysiotherapie-Podologie-Steunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 0620626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres: Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

Mondzorg en tandartsen

Ria van Buren-Zeelte, logopedist
Logopediepraktijk Glanerbrug
Avondroodvlinder 25
7534 LK Enschede
Telefoon: 0534613646
rvanburenlogopedie@hccnet.nl

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.

Logopedie

Diëtistenpraktijk Enschede
Schoolstraat 20.
T 053 4318950 / 06-13278301
info@dietistenpraktijkenschede.nl
www.dietistenpraktijkenschede.nl

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
www.indienstvanhetleven.nl

Lizette JonkersRoelofs

Lutterstraat 4, 7581 BV Losser.
www.maartje.nl / 0880005215.
Altijd bereikbaar!

Samenwerkende Apotheken Enschede
Openingstijden:

Uitvaarthuis Glanerbrug
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 30 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.

Apotheek De Eekmaat
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00
uur tot 17.30 uur.

De Grensstreek verschijnt in een oplage van 22.500 exemplaren.
Druk: Rodi Media. Verspreiding: door All-Inn in Glanerbrug, EnschedeOost, 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.

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

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.

Protestantse Gemeente Glanerbrug

Fysiotherapie

Locatie Ariënshuis. Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen:
Zaterdag 18 juni 18.00 uur: Eucharistieviering
met pater B. Engelberting
Zaterdag 25 juni 18.00 uur: Eucharistieviering
met pater B. Visschedijk

Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. Telefoon: 0534618738.

Klachten over de bezorging alleen per mail naar All-Inn:
info@verspreidingen.nl onder vermelding van postcode en huisnummer.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Fysio Team

Zondag 19 juni 10.00 uur ds. H. Kroeskop
Zondag 26 juni 10.00 uur ds. H. Marsman

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Vrijdag 24 juni 10.00 uur: Viering met pastoraal vicaris
Willy Rekveld (Parochiehuis)

Liberein

Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. Telefoon: 0537000000.

Fysiotherapie Glanerbrug

Gevonden/verloren?

Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6.
Telefoon: 0534618891.

Armband gevonden op de parkeerplaats van De Brug.
Terug te krijgen bij Fokje van Veen (0534613156)

Podotherapie Podofit
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6.
Telefoon: 0532030055
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Twee jaar na dato viert Avanti
Wilskracht alsnog 90-jarig
bestaan: We doen het gewoon!!

COLUMN

SMOKKEL
Glanerbrug en Overdinkel staan in Twente bekend als smokkeldorpen. Dat begon ongeveer 120 jaar geleden.Sommige
textielarbeiders probeerden hun karige inkomen te verbeteren
door smokkel van vooral boter, koffie en jenever, meestal foezel genoemd. De overheid probeerde dit tegen te gaan door het
inzetten van douaniers, de commiezen.
Deze waren niet voor de poes en schoten ook met scherp. Mijn
vader vertelde mij dat er rond 1920 tegen de muur van het politiebureau tegenover ons huis een doodgeschoten smokkelaar
opgesteld werd. Als waarschuwing tegen snode plannen!
Tegenwoordig volstrekt onvoorstelbaar.
Het was vaak een kat en muisspel tussen de smokkelaars en de
commiezen. Er waren smokkelaars die onder hun klompen de
bodem van een andere klomp spijkerden, maar in tegenovergestelde richting. Zo werden de commiezen die hen op het
spoor waren, de verkeerde kant opgestuurd.
Bekend is ook het verhaal van een eeuw geleden dat twee
dames lopend van Gronau naar de markt in Enschede gingen.
Ze mochten elk een half pond boter meenemen. (van onze
overheid mogen we het woord pond niet meer gebruiken, dus

was het beter geweest om 250 gram
te schrijven…) Toen ze ‘s middags
terugkeerden bij de grens, was hun boezem fors gegroeid.
Anders gezegd: ze hadden een mooie bos hoalt veur de deur.
Dat was de commiezen opgevallen. Vrouwelijke commiezen
waren er nog niet, dus fouilleren kon niet.
Wat te doen? In het kantoortje stond vanwege de kou een roodgloeiende potkachel.
De dames werden bij de kachel vastgezet. Na een paar uur
kwamen de commiezen een kijkje nemen. De dames zaten op
hun stoelen midden in een plas met gesmolten boter…
Hier moet ik ook een jeugdzonde opbiechten.
Voor mijn opleiding tot onderwijzer moest ik in 1955 een blokfluit aanschaffen. Had gezien dat die in Gronau ongeveer 2 gulden goedkoper was dan in Enschede. Met de blokfluit in mijn
fietstas werd ik bij de grens aangehouden. Blokfluit gevonden,
verhaal verteld. Ik kreeg een boete van een rijksdaalder, dus
2,50 gulden. Ik kon meteen af fluiten. Naar 5 weken zakgeld!

GLANERBRUG – Op zaterdag 25 juni is het dan eindelijk
zover. Dan viert omnisportvereniging Avanti W. twee jaar na
dato alsnog haar 90-jarig bestaan. Het jubileumcomité
hoefde daar niet lang over te dubben. Na twee lockdowns is
het tijd voor een feestje. We doen het gewoon! Alleen alle
activiteiten op één dag: zaterdag 25 juni.
De bomvolle jubileumdag begint ’s morgens met een voetbaltoernooi voor de jeugd. Vanaf 12 uur zijn oud-leden en leden
welkom. Tijdens de reünie huldigen we onze jubilarissen en
onze twee nieuwe ereleden. Daarnaast zullen we ook de jubileumglossy presenteren. En ook zal de winnaar van de Jaap Goossenmemorial bekend worden gemaakt.
In de tweede helft van de middag zijn er activiteiten van de afdelingen handbal en streetdance. Om 16.00 uur wordt de voetbalwedstrijd tussen oud en jong Avanti W. gespeeld. ’s Avonds houden we een spectaculair eindfeest met onder andere de band
ENorm. Aanvang: 19.30 uur.

Henk van der Vegt

Tandarts Edwin de Wals krijgt nieuwe collega: dochter Pien!
GLANERBRUG – De tandartsenpraktijk van Edwin de Wals
kende de afgelopen jaren een patiëntenstop. Vanaf nu is die
stop opgeheven. De praktijk wordt namelijk uitgebreid met
een collega: dochter Pien de Wals krijgt een eigen stoel in de
praktijk van haar vader. En dus de mogelijkheid een eigen
patiëntenbestand op te bouwen. Een dezer dagen rondt ze
haar studie af. Officieel begint ze in de tweede helft van
augustus in de praktijk aan de Gronausestraat in Glanerbrug.
Tandarts worden. Eigenlijk lag die keuze na de middelbare school
voor Pien wel voor de hand. “Ik wilde in ieder geval geen kantoorbaan. Ik wilde iets met de handen doen, een medisch beroep
en met een technische achtergrond. Zo kwam ik uiteindelijk toch
uit op tandheelkunde, net als mijn vader. Zes jaar geleden ben ik
de opleiding in Nijmegen begonnen en binnenkort mag ik mijn
diploma ophalen. De komende jaren zullen mijn vader en ik
samen werken in de praktijk in Glanerbrug. Ook omdat ik mij net
als mijn vader wil verdiepen in de chirurgische kant van het vak
zoals tandvleesbehandelingen en implantologie.”

Het jubileumcomité (vlnr Eugène, Jan, Rick, Marc, Marja, Thomas, Angela, Anne en Ferry) heeft gezorgd voor een bomvolle
(foto Jenne Smit)
jubileumdag 

Oecumenische kerkdienst op OASE
GLANERBRUG - Onder de open hemel, zo willen de kerken
van Losser, Glanerbrug en Overdinkel weer samen een
oecumenische kerkdienst vieren. In 2017 deden ze dat voor
het eerst als voortzetting van ‘Kerkennacht’. In 2020 was er
weer zo’n dienst gepland, maar die kon door de corona
pandemie niet doorgaan en in 2021 ook nog niet.
Vader Edwin en dochter Pien de Wals gaan samenwerken in de
(foto Jenne Smit)
praktijk in Glanerbrug 
een gezellige, vaste tandartsassistente waarmee ze samen de
komende jaren de praktijk verder uit kan breiden.

Edwin de Wals vestigde zich in 1992 in Glanerbrug. Eerst aan de
Tolstraat. In 1998 verhuisde de praktijk naar een nieuw onderkomen aan de Gronausestraat 1172. Nu Pien erbij komt kunnen
zich weer patiënten aanmelden. Bovendien is Pien op zoek naar

Belangstelling?
In de advertentie op pagina 8 van deze Grensstreek staat hoe je
kunt solliciteren.

Medlon + SHO = Unilabs in Twente

laboratoria in 17 landen, voeren we meer dan vier miljoen laboratoriumtests per week uit - en redden we elke dag levens.

GLANERBRUG - De diagnostische centra Medlon en SHO
gaan vanaf 1 juli samen verder onder de naam Unilabs
Nederland, de internationale groep waar beide organisaties
deel van uitmaken.

St. Gerardusschool viert 100-jarig
bestaan

De dienstverlening aan de aanvragers zoals (huis)artsen, zorginstellingen, verloskundigen in de regio blijft onveranderd. U als
patiënt houdt uw vertrouwde contactpersonen en vakspecialisten. Ook het fijnmazige netwerk van bloedafnamelocaties blijft
behouden, alleen de naam en het beeldmerk op de gevel veranderen.
De medewerkers zijn echter precies hetzelfde en helpen u graag
verder. Om te zorgen dat u goed geholpen wordt, wordt een
gezamenlijk afsprakensysteem ingevoerd. Dit is vanuit de
bestaande websites www.medlon.nl en www.sho.nl bereikbaar.
In het afsprakensysteem kiest u vervolgens de dichtstbijzijnde
locatie en een datum en tijd.
Over Unilabs
Unilabs is een van Europa’s grootste diagnostische bedrijven.
Het biedt een compleet assortiment laboratorium-, pathologieen beeldvormingsdiensten voor patiënten over de hele wereld.
Met 12.700 medewerkers in 150 beeldvormingscentra en 250

GLANERBRUG - In de week van 26 tot en met 30 september
viert de St. Gerardusschool op grootse wijze het 100-jarig
bestaan met een week vol feestelijke activiteiten.

Nu, op zondag 19 juni om 10.30 uur, is er na vijf jaar eindelijk
weer een openluchtviering op het Oaseterrein bij Gronau (Dinkelstrasse 24, helemaal aan het einde links) aan de Dinkel. Ze
noemen het nu een Dinkeldienst, het thema is Water en Droogte.
Voorgangers van de katholieke kerken en protestantse gemeenten van Losser, Overdinkel en Glanerbrug én het Syrisch-Orthodoxe klooster gaan voor. Met samenzang en het koor Op Toon
wordt het een speciale ochtend.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie of thee. Het zou leuk zijn als iedereen iets lekkers voor bij de koffie of thee zou willen meenemen, zodat dit met
elkaar gedeeld kan worden. De collecte is bestemd voor Simavi,
die voor schoon drinkwater zorgt. Er zijn banken en een aantal
stoelen beschikbaar, maar als u in de gelegenheid bent, neem dan
zelf een stoeltje mee. In verband met beperkte parkeergelegenheid wordt overigens aangeraden om zoveel mogelijk op de fiets
te komen. Oriënteer u van tevoren wel even over de (tijdelijk)
gewijzigde bereikbaarheid van Oase per fiets vanuit Losser.

Op 26 september wordt de feestweek door een bijzondere gast
geopend en de week is verder gevuld met onder andere muziek,
sport, spel, een oma/opa-dag, een speurtocht en een feestelijke
afsluiting. Op vrijdagavond 30 september staat de grote reünie
gepland voor oud-leerlingen (vanaf 18 jaar) en (oud-)leerkrachten. Voor deze reünie kunnen mensen zich aanmelden via de
speciale facebookpagina’s:
www.facebook.com/groups/1114521075754595/?ref=share of
facebook.com/events/s/grote-reunie-st-gerardusschool/3580
78812939584
Op deze pagina’s staan ook nadere details over de reünie en over
de andere activiteiten.
Jubileumcommissie St. Gerardusschool

Let op: bij slecht weer wordt de viering gehouden in het SyrischOrthodoxe klooster; dit zal uiterlijk de vrijdag ervoor aangekondigd worden op de websites www.protestantsegemeentelosser.nl
en op www.mariavlucht.nl.
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE
Palmolive

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

Roter

Handzeep
Milk & honey 300ml

Prostacare forte 60 capsules

300ml

Cillit Bang

60 caps

Bleach & hygiëne spray 750ml

-64%

-66%

€ 0,89

€ 1,00

elders € 2,49

Vision

Lucovitaal

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

Teek verwijderaar voor dieren

750ml

€ 1,29

elders € 3,84

Omo

Vloeibaar wasmiddel
Active clean 2,97l

66 wasbeurten

-60%

-80%

-69%

€ 3,99

€ 4,99

€ 5,99

elders € 9,99

elders € 24,49

Iams

Côte d'Or

Hershey's

Cookies 'n creme 40gr
Per stuk € 0,59

40gr

Melk speculoos 170gr

-66%

2 voor
€ 1,00
elders € 2,90

Slazenger

C A D EAU TI P

Black, red, blue of green
men edt 100ml

100ml

elders € 19,59

170gr

Kattenvoer
Sea of land & sea collection
12x85gr

-67%

-77%

€ 1,00

€ 2,99

elders € 2,99

Tabac

12x85gr

C A D EAU TI P

Geschenkverpakking men
Craftsman edt/showergel 50/75ml

elders € 12,96

Mexx

Look up now men edt 50ml

50/75ml

CADEA

UTIP

50ml

-84%

-82%

-81%

€ 1,99

€ 3,99

€ 4,99

elders € 12,50

Van Gils

Strictly for men edt 30ml

CADEA

elders € 22,75

Joop!

UTIP

Go men edt 100ml

CADEA

UTIP

elders € 26,15

Esprit

Life woman edt 20ml

30ml

100ml

-67%

-66%

-80%

€ 7,99

€ 19,99

€ 2,99

elders € 24,22

elders € 59,13

20ml

elders € 14,99

Wij zoeken collega's van 13 tot 99 jaar!

alle openstaande vacatures staan op www.diegrenze.nl/werkenbij
of stuur jouw CV en motivatie naar sollicitatie@diegrenze.nl

filiaalleiders - drogisten - verkoopmedewerkers - hulpkrachten

@medikamentediegrenze

Almelo (4x)
Arnhem
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)

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
13 juni t/m 27 juni 2022
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Dorpsraad Glanerbrug: ‘Geen heropening zwembad
De Brug zonder financiële steun van de gemeente’
GLANERBRUG - Op dinsdag 31 mei presenteerde voorzitter
Bert Siemeling van de dorpsraad Glanerbrug in de
stadsdeelcommissie Oost de resultaten van het haalbaar
heidsonderzoek om het eind december 2017 gesloten
zwembad De Brug te heropenen. Een vurige wens van de
Glanerbruggers. “Op basis van de nu voorliggende
conceptbegroting en exploitatieplan is het geen haalbare
kaart om De Brug te heropenen zonder financiële steun van
de gemeente,” luidt de conclusie van de DrG tot nu toe.
De DrG en de projectgroep die de dorpsraad ondersteunt vraagt
aan de gemeenteraad om steun en ruimte om het haalbaarheidsonderzoek verder te concretiseren en uit te werken.
Woordvoerder Bert Siemeling stelt voor dat de verantwoordelijke wethouder de opdracht krijgt een raadsbesluit voor te bereiden met twee mogelijke opties als uitgangspunt. De eerste optie
is door als gemeente en eigenaar de exploitatie uit te besteden
aan een derde (commerciele) partij. Of als tweede optie door als
gemeente een private onderneming te subsidiëren. “Uiteindelijk
gaat het om uw politieke bereidheid om financieel bij te dragen,”
aldus Siemeling.
Grote steun van Glanerbruggers voor heropening De Brug
Een grote meerderheid van de bevolking van Glanerbrug is
bereid om als vrijwilliger of als donateur bij te dragen aan de
heropening van zwembad De Brug. Dat blijkt ook uit het haalbaarheidsonderzoek van de Dorpsraad Glanerbrug. Op de peiling is door bijna 2500 Glanerbruggers gereageerd. De algemene
conclusie van de Dorpsraad is dat het heropenen van het zwembad kan rekenen op een zeer breed draagvlak onder de Glanerbrugse samenleving. Dat was de afgelopen jaren ook al wel duidelijk. Het zwembad wordt gezien als een belangrijke voorziening voor het dorp. De sluiting in 2017 leidde tot veel kritiek. Nu
blijkt dat veel dorpsbewoners zelf ook een inspanning willen
leveren.

zwembad De Brug in Glanerbrug. Na de presentatie door Bert
Siemeling opperde voorzitter Gertjan Tillema (D66) van de
stadsdeelcommissie Oost drie mogelijke routes om met het
onderzoek en het verzoek om een financiële bijdrage van de
DrG aan de slag te gaan. Als eerste mogelijkheid gaf hij aan om
het onderzoek aan de gemeenteraad voor te leggen met de vraag
ermee aan het werk te gaan. Als tweede mogelijkheid suggereerde hij de betrokken wethouder te vragen een raadsbesluit naar
aanleiding van het onderzoek voor te bereiden. En als derde
mogelijkheid dat de stadsdeelcommissie Oost een oproep doet
aan de gemeenteraad met het verzoek om financieel bij te dragen aan het heropenen van het zwembad in Glanerbrug.
Verbazing
Dit voorstel van Gertjan Tillema wekte de nodige verbazing van
Margriet Visser (EnschedeAnders). “Ik vind dat u als voorzitter
van deze vergadering zo wel erg politiek bezig bent,” merkte ze
op. “Maar ik heb nog een vierde optie voor u liet ze erop volgen:
laat de coalitiepartijen in hun coalitieakkoord meenemen om
zwembad De Brug weer te heropen.” Tillema sputterde nog even
tegen met de opmerking dat het verzoek van de dorpsraad dan
alleen een besluit is van de coalitiepartijen en geen raadbesluit,
maar gaf toen het woord aan wethouder Niels van de Berg.
Wethouder Van den Berg meent dat, indien financieel haalbaar,
het opknappen van het bestaande zwembad de beste optie is.
Van den Berg: “Ik stel voor eerst het coalitieakkoord af te wachten. Over de uitkomst zal de stadsdeelcommissie Oost uiteraard
worden geïnformeerd. Die kan dan de opdracht uitzetten hoe
het voorstel van de dorpsraad Glanerbrug het beste kan worden
opgepakt.” De stadsdeelcommissie Oost kon zich wel in dit voorstel vinden.

Ecopark De Eschmarke feestelijk
geopend
ESCHMARKE – Afgelopen zaterdag (11 juni) werd Ecopark
De Eschmarke tussen de wijken Eekmaat-West en Eilermarke
feestelijk geopend. Demissionair wethouder Niels van den
Berg van stadsdeel Oost liet het onthullen van het bord over
aan initiatiefneemster Lisette Meijer en wijkregisseur Job
Kantelberg. Van den Berg roemde het initiatief van de
buurtbewoners. “Dit park is van toegevoegde waarde voor de
wijk. Als bewoner van deze wijk heb ik al menig rondje door
het park gemaakt. Een ideale manier om je hoofd leeg te
maken.”

Voorzitter Bert Siemeling van de dorpsraad Glanerbrug kreeg na
zijn betoog de nodige complimenten van de leden van de stadsdeelcommissie Oost voor de presentatie van het uitgebreide en
gedetailleerde haalbaarheidsonderzoek naar het heropenen van

Het park dat ruim 20 jaar geleden werd aangelegd kende veel
problemen door overlast van hangjongeren. In 2019 nam Wijkraad -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

hoogte verschillen en een bloemenweide. Er werden vijvers aangelegd, 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 hondenrenveld 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.

Excursies rioolzuivering Glanerbrug
en GroenBlauw Wooldrik tijdens
Twentse Waterweek
GLANERBRUG - Enschede staat helemaal in het teken van
water tijdens de Twentse Waterweek. Tussen 11 en 19 juni
worden op allerlei locaties voor jong en oud activiteiten
georganiseerd rondom het thema water. Zo ook in Enschede
Oost.
Rondleiding rioolwaterzuivering Glanerbrug
Weten hoe waterschap Vechtstromen jouw afvalwater weer zuivert zodat het terug de natuur in kan? Zie, ruik en leer tijdens een
speciale rondleiding bij rioolwaterzuivering Glanerbrug hoe
afvalwater weer schoon wordt.
Zaterdag 18 juni om 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur en 13.00 uur.
Locatie: Kerkstraat 86 te Enschede
Kijk op www.groenblauwtwente.nl voor meer informatie.
Excursie project GroenBlauw Wooldrik
Vroeger kwam de Zuid-Esmarkerrondweg nog weleens onder
water te staan als het heel hard regende. Dit probleem pakt
Gemeente Enschede aan. Tijdens een excursie op zaterdag 18
juni laat waterontwerper Ronald Wentink zien hoe het Wooldrik
wordt aangepast aan het weer van de toekomst. Hij neemt je
mee naar de nieuwe verlagingen langs de sportvelden van
Phenix, naar de Leuriksbeek en vertelt wat er tegenwoordig allemaal onder het asfalt van de Zuid-Esmarkerrondweg ligt.

Zaterdag 18 juni – 15.30 uur
Locatie: parkeerplaats voormalig Servicecentrum Oost (nu Stedelijk Lyceum), Gronausestraat 300. Meld je aan door te mailen
naar enschede@groenblauwenschede.nl.

WIN GRATIS
ZONNEPANELEN
Verduurzamen doen we samen.
Zet in april, mei of juni je woning
bij ons in de verkoop en win gratis
zonnepanelen inclusief installatie!

extramakelaars.nl
Jaargetijdenweg 45
7532 SX Enschede
053 - 461 76 11
info@krabbestoffering.nl
krabbestoffering.nl
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Bij het Van Haag tot Wal Festival komen verhalen van vroeger tot leven
ENSCHEDE - Op het Van Haag tot Wal Festival komen verhalen
van vroeger en nu over de Enschedese binnenstad letterlijk
tot leven. Theatermakers, muzikanten en kunstenaars laten
inspireren door de verhalen en maken locatievoorstellingen
en pop up exposities.

En die zijn er nog steeds. Niet fysiek, maar wel in de namen van
een aantal straten in de binnenstad.

De naam van het festival verwijst naar vroeger en naar nu.
Enschede is nooit ommuurd geweest maar had hagen en wallen.

Kijk voor meer informatie en het programma op www.vanhaagtotwalfestival.nl.

Wandtegels
afm. 20 x 25 cm 1e keus vanaf
Wandtegels
afm. 25 x 33 cm grijs gevl.glans
Vloertegels antraciet 60 x 60 cm door en door
Vloertegels Rock
30 x 60 door en door

€ 9,95/m²
€ 14,95/m²
€ 34,95/m²
€ 19,95/m²

Div. soorten bestrating 20x30 6 cm dik vanaf

€ 12,50/m²

Div. soorten behang vanaf

€

Administratiekantoor
D.J.J. Blom / C.G. van Veen
Woensdags gesloten

(prijzen zijn incl. BTW)

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 7.30 uur - 17.30 uur
zaterdag
8.30 uur - 12.00 uur

429,-

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

4,95/rol

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

569,95

Ook voor uw
administraties

GEVESTIGD
SEDERT 1959

Gerridzen Bouwmaterialen BV
Euregioweg 257
www.gerridzennl
tel.nr.: 053 - 4 35 60 54

Diamant TG fietsdrager
•
•
•
•

Eenvoudig meenemen van 2 fietsen (e-bikes)
Max. belasting: 60 kilo
Uitgerust met 7-pins en 13-pins aansluiting
Kantel- en opvouwbaar

Actie geldig t/m 30 juni ‘22

Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

Het festival vindt plaats op 18 juni van 13.00 tot 17.00 uur en is
gratis toegankelijk.

GRATIS FIETSROUTE +GRATIS 2e LUNCH

4Gr+at1is

+ KANS OP EEN GRATIS
WEEKENDJE GIETHOORN
VOOR 2 PERSONEN IN EEN WATERVILLA

+OP50%
KORTING
EEN MINI-ABONNEMENT VOOR
EEN TIJDSCHRIFT NAAR KEUZE

\

11,90

9,95

Bij elke aankoop in een Bike Totaal winkel ontvang
je een actiecode op je kassabon. Met deze code kun
je t/m 15 september 2022 een GRATIS fietsroute
én een voucher voor een GRATIS 2e lunch langs de
route aanvragen.

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

wij houden van fietsen

Fysiotherapie Glanerbrug
Ons team bestaat uit:
• Frank Vastbinder
• Floor Mulder
• Jos Ekelhof
• Diana Yanguc (kinderfysiotherapeute)
• Lichelle Gorter
• Elly Mulder
Wilt u meer informatie over onze praktijk, bekijkt u dan
eens de website www.fysiotherapieglanerbrug.nl

taat
eteam s
g
ta
n
o
m
laar!
ice- en
en serv
voor u k
Ons eig en in de week
5 dag

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

Locatie:
Tel. nr.:

Liberein, Spoorbaanstraat 6
053-4618891

Algemene fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele
therapie, kinderfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie,
oedeemtherapie, claudicatio, groepstrainingen en
(kinder)-bekkenbodemfysiotherapie......
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SPORT EN EVENEMENTEN

Mix Eilermark en oud FC Twente: Samen op de foto

Word jij
onze nieuwe
vrijwilliger!?!

Dat zou
geweldig zijn!

Gezocht: VRIJWILLIGERS
voor één van de allerleukste jeugdactiviteiten in Enschede!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de Enschedese speeltuinen
tijdens de jaarlijkse Jeugd ViVa-weken
De Jeugd ViVa is een begrip in Enschede en biedt kinderen sinds
1954 gedurende de vakantiemaanden een enorm rijk aanbod aan
(spel)activiteiten.

Periode: 18 juli t/m 28 augustus 2022
maandag t/m vrijdag van 09:30 - 16:30 uur
Ben je beschikbaar voor meerdere dagen en vind je het leuk om je in
te zetten tijdens deze activiteiten of wil je meer info?

Afgelopen vrijdag speelden een mixteam van Eilermark en spelers van oud FC Twente tegen elkaar. Nog in het kader van het 100-jarig
bestaan van de Glanerbrugse voetbalvereniging. Het werd een leuke pot voetbal waarbij de uitslag van secundair belang was. De derde
(foto Jenne Smit)
helft des te meer!! En natuurlijk voor het begin van de ‘wedstrijd’ samen op de foto! 

Loopgroep Avanti W. viert
25-jarig jubileum met programma
vol verrassingen
GLANERBRUG – Op zaterdag 18 juni viert de loopgroep van
Avanti Wilskracht haar 25-jarig bestaan. De jubileumcom
missie en de activiteitencommissie van de loopgroep hebben
een programma vol verrassingen georganiseerd.

Op 1 januari 1998 is de loopgroep van Avanti Wilskracht verdergegaan als zelfstandige afdeling en is ook lid geworden van de
atletiekunie. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Harry
Wielinga, penningmeester Adri Thomasson en secretaris Dinie
van Ommen.

Kinderboekenschrijver Jacques
Vriens komt naar Glanerbrug.
Daar wil je toch bij zijn!
GLANERBRUG - Wie kent hem niet, Jacques Vriens, schrijver
van kinderboeken zoals De Bende van de Korenwolf, Plein
geheimen, Tommie en Lotje, Oorlogsgeheimen, Achtste
groepers huilen niet en natuurlijk Meester Jaap.

Natuurlijk zocht de loopgroep ook een kledingsponsor. De eerste
(foto uit archief Harry Wielinga)
werd Ten Kate Huizinga 
Het jubileumfeest begint om 14.00 uur bij Mister Pancake. Daar
zal het programma voor die dag worden onthuld. Een tipje van
de sluier: de deelnemers gaan een fietstocht met een aantal activiteiten onderweg maken. De fietstocht eindigt op een ‘geheime’
locatie waar een heerlijk diner wordt gereserveerd. Het feest eindigt ‘s avonds om een uur of 9 met een laatste (kleine) verrassing!
Geschiedenis
In het midden van de jaren 90 begon het hardlopen (joggen) in
Nederland aan te slaan. Veel sportieve mensen legden wekelijks
een aantal kilometers af, alleen of met vrienden, buren of een
groepje. Marti ten Kate startte de clinics voor de halve marathon
van de Enschede Marathon. Uit deze hardloopclinics ontstonden verschillende initiatieven voor het starten van loopgroepen.
Zo ook in Glanerbrug.
Op 10 juni 1997 werd officieel de loopgroep opgericht en de
leden zochten aansluiting bij de bestaande sportvereniging
Avanti Wilskracht, omdat deze al over bestuur, accommodatie,
verenigingsstatuten, administratie, kantine- en vergaderruimte
beschikte. De loopgroep werd onderdeel van de afdeling gymnastiek van omnisportvereniging Avanti Wilskracht.
Tijdens de jaarvergadering op 9 november 1997 werd besloten
om als zelfstandige afdeling verder te gaan. Eind 1997 waren er
40 actieve leden die twee keer per week trainden.

Maar Jacques Vriens heeft ook een aantal sprookjes geschreven
zoals Lampkapje en de wolf en de Kindertemmer. En over dat
laatste sprookje, de Kindertemmer, gaat het spetterende familieconcert dat muziekvereniging Wilhelmina op zondagmiddag 3
juli organiseert in sporthal de Brug.
Jacques vertelt het verhaal over de twee heel brutale en verwende kinderen Quinten en Annabel. Deze vertelling wordt muzikaal omlijst door het speciaal samengestelde orkest van Wilhelmina: het Jeugd en Opleidingsorkest Wilhelmina samen met het
groot orkest.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn op
zondag 3 juli, aanvang 15.00 uur. De entree is gratis, Wilhelmina
organiseert dit concert graag voor alle basisscholenleerlingen in
Glanerbrug maar ook daarbuiten, zodat zoveel mogelijk kinderen van deze voorstelling kunnen genieten!
Bij dit concert zal ook boekhandel Broekhuis aanwezig zijn om
boeken van Jacques Vriens te promoten en te verkopen. Jacques
Vriens zal deze dan ook zelf signeren.
We hopen dat we op 3 juli veel enthousiaste kinderen, ouders,
grootouders en leerkrachten, mogen begroeten in sporthal de
Brug!

Mail dan naar: d.rekers@enschedesespeeltuinen.nl

www.jeugdviva.nl

Modderdag bij Bezoekerscentrum
Hof Espelo
Het vieste evenement van het jaar! Hier moet je bij zijn. Kom
woensdagmiddag 29 juni naar de Modderdag op Bezoekerscentrum Hof Espelo. Landschap Overijssel zet in het kader van de
Internationale Modderdag een flink modderbad klaar. Durf jij er
in? Misschien eerst met je grote teen. Kom in je korte broek en
t-shirt en neem een flinke handdoek mee. Aanmelden is noodzakelijk om de groepsgrootte te beperken.
Voor de kleinste kinderen is er een apart badje. Ook ouders doen
er goed aan oude kleren aan te trekken! Je kunt dus direct uit
school komen, maar ook wat later. Als je genoeg gebadderd hebt,
kun je ervoor kiezen dat wij je met een flinke tuinslang afspuiten
en ga je weer ‘schoon’ naar huis. Badkleding is niet toegestaan.
Plezier is gegarandeerd!
Aanmelden
Meld je van te voren aan via de website www.landschapoverijssel.nl/activiteiten. De middag start om 13.00 uur en duurt tot
ongeveer 17.00. Graag vooraf aanmelden.
Kosten: De bijdrage voor deze kinderactiviteit is € 3,00 per kind.

Belangrijke mededeling
Belangrijke
mededeling
voor brilen
voor
brilen
contactlensdragers.
contactlensdragers.
Door sommige ziektekostenverzekeraars wordt,
met betrekking
tot vergoeding
van brillen en brillenglazen,
Door sommige
ziektekostenverzekeraars
wordt,
indruk
met betrekkingeen
totfoutieve
vergoeding
vangewekt.
brillen en brillenglazen,

foutieve
indruk
gewekt.
U bent voor deeen
aanschaf
van
een bril
of contactlenzen
NIET
aangewezen
op
de
door
hen
genoemde
optiekketen.
U bent voor de aanschaf van een bril of contactlenzen
NIET
aangewezen
op de
door
genoemde
optiekketen.
U declareert
de nota
van
onshen
bij uw
zorgverzekeraar.
De daarvoor
in aanmerking
komende
vergoedingsbedragen
U declareert
de nota van
ons bij uw
zorgverzekeraar.
worden
aan in
u aanmerking
uitgekeerd. Ook
kunnen
wij middels een
De
daarvoor
komende
vergoedingsbedragen
elektronisch
uw aanvraag
voor
vergoeding
worden declaratiesysteem
aan u uitgekeerd. Ook
kunnen wij
middels
een
bijelektronisch
de meeste zorgverzekeraars
indienen
en dit
bedrag
declaratiesysteemon-line
uw aanvraag
voor
vergoeding
direct
op de nota in mindering
brengen.en dit bedrag
bij de meeste
zorgverzekeraars
on-line indienen
direct
op deblijven
nota inmaken
mindering
brengen.
Dus … u kunt
gebruik
van ons
onovertroffen
vakmanschap,
onze fantastische
service
bediening.
Dus … u kunt gebruik
blijven maken
van en
ons…onovertroffen
vakmanschap, onze fantastische service en … bediening.
Graag tot ziens in onze zaak.
Graag tot ziens in onze zaak.
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G RONAUSESTRAAT 1199 G LANERBRUG T EL . (053) 461 53 53
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Héél Glanerbrug stapt over!
Zonder gedoe overstappen naar RegioBank
Dé 6 redenen waarom Glanerbrug overstapt:

1

Eenvoudige overstapservice: Wij regelen de overstap voor u. Makkelijker kan niet!

2

Wij zijn er in Glanerbrug! Als enige bank in Glanerbrug, zijn we er gewoon voor u.
U wordt persoonlijk geholpen door iemand die u kent. Wel zo vertrouwd.

3

Binnenlopen zonder afspraak: Heeft u een vraag? Loop tijdens de openingstijden
binnen en we helpen u! We zijn een moderne bank, maar mét de service die u van een
bank verwacht.

4

Gratis geld opnemen én storten: Het lijkt bijna gek, maar u kunt gewoon geld storten
en opnemen. Dat is gewoon bij een bank, vinden wij.

5

Een bank voor de hele familie: Sparen voor uw kleinkind of opgroeien met
JongWijs. Een betaal- of spaarrekening voor ieder lid van het gezin.

6

Betalen met je smartphone: Gemakkelijk betalen met Apple- of Android Pay

Wij zijn uw bank.
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Wilt u adverteren in deze krant?
Bel 053 - 461 33 66
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