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Tuinen Fokje en Joke
gaan weer open

€ 2.500 voor KWF bij 
elkaar gewandeld

Jubilarissen G.K.V. 
Ons Clubje

De Kindertemmer: Verrassend familieconcert met Wilhelmina en kinder-  
boekenschrijver Jacques Vriens
‘De Bende van de Korenwolf ’, ‘Achtste groepers huilen niet’ 
en ‘Meester Jaap’. Wie kent deze kinderboeken van Jacques 
Vriens niet. Minder bekend zijn de sprookjes van hem: 
‘Lampekapje en de wolf ’ en ‘De Kindertemmer’. Over dat 
laatste sprookje gaat het verrassende familieconcert dat 
Muziekvereniging Wilhelmina zondagmiddag 3 juli in 
samenwerking met Jacques Vriens (76) organiseert in 
sporthal De Brug in Glanerbrug. We spraken met hem over 
zijn werk en De Kindertemmer in het bijzonder. 

U schreef van jongs af aan  
al toneelstukken die u met 
vriendjes opvoerde.  
Hoe ontdekte u dat u 
schrijven leuk vond?

Op onze vrije woensdagmid-
dagen speelden we bestaande 
sprookjes zoals Sneeuwwitje. 
Vaak ruziënden we over de 
rolverdeling, was het een 
chaos. Ik nam dan vaak het 
voortouw om orde in de chaos 
te scheppen. De manier was 
zelf een sprookje te schrijven. 
Mijn eerste schreef ik toen in 
9 jaar was: ‘Het gestolen prin-
sesje’.

Na de verhuizing van 
Helmond naar Amsterdam 
wilde u eigenlijk naar de 
toneelschool. Het werd de 
kweekschool, nu de pabo. 
Hoezo?

Voor de toneelschool werd ik 
afgewezen met het bericht ‘u 
lijkt ons minder geschikt’. Van 
de 200 kandidaten werden er 
ook maar acht aangenomen. 
Dus werd het mijn tweede 
keuze: de gemeentelijke 
kweekschool voor Onderwij-
zers en Onderwijzeressen in 
Amsterdam. 

Uw eerste boek kwam uit in 
1976. Vanaf 1993 werd u 
fulltime schrijver. Dat heeft 
dus nog wel even geduurd.

Als hoofd van de school had 
ik het ontzettend naar mijn 
zin in het onderwijs. Maar in 
de jaren 90 gebeurden er twee 
zaken die daar verandering in 
brachten. Allereerst kreeg ik 
meer naamsbekendheid 
omdat ik het kinderboeken-

geschenk mocht schrijven. En 
een hoofd van de school werd 
je steeds meer manager. Je 
had geen eigen groep meer. 
En ik vroeg me af of ik daar 
wel gelukkig van zou worden. 
Maar ik bezoek nog wel steeds 
scholen, hoor. Die oude 
meester sla je er niet uit!

Uw boeken zijn meestal 
vrolijk van toon. Maar er 
komen in uw boeken ook 
serieuze onderwerpen aan 
bod zoals echtscheiding en 
pesten. Is dat ook het geval in 
‘de Kindertemmer’?

De Kindertemmer is een hila-
risch verhaal over twee ver-
wende en vervelende mor-
mels: Quinten en Annabel. 
Als ze hun zin niet krijgen 
gaan ze rellen. Schieten 
vogels uit de bomen of rooste-
ren goudvissen op de barbe-
cue. Hun wanhopige ouders 
doen er alles aan om de kin-
deren nóg meer te verwennen 
met uitstapjes naar pretpar-
ken en zwemparadijzen, 
maar het gaat van kwaad tot 
erger.
Ten einde raad schakelen de 
ouders de hulp in van de Kin-

dertemmer: een merkwaardig 
mannetje dat Quinten en 
Annabel de schrik van hun 
leven bezorgt. Hoe verklap ik 
maar niet!

Wat kunnen de bezoekers 
verwachten van jullie 
samenwerking?

Fried Dobbelstein en ik zijn 
vrienden. We hebben al eer-
der samen een project gedaan 
met de Koninklijke Harmonie 

St. Cecilia Mheer. Hij vroeg 
samen iets te doen bij Wilhel-
mina. Samen met Hans 
Schippers heeft hij de muziek 

bij de Kindertemmer uitge-
zocht die bij de sfeer in het 
boek past. 

Jacques Vriens repeteert met Wilhelmina voor het familieconcert ‘De Kindertemmer’  (foto Jenne Smit)

Familieconcert 'De Kindertemmer'
Zondagmiddag 3 juli
Sporthal De Brug, Schipholtstraat 45 in Glanerbrug
Verteller  Jacques Vriens 
Muziek   Muziekvereniging Wilhelmina  

olv Fried Dobbelstein en Hans Schippers
Aanvang  15.00 uur, zaal open 14.30 uur.
Entree gratis

Zomerstop

Grensstreek nummer 11 is de laatste papieren Grensstreek 
voor de vakantie. Doordat de kosten van met name papier 
enorm zijn gestegen hebben we als stichting De Grensstreek 
besloten een krant te laten vervallen. De volgende papieren 
Grensstreek, nummer 12, verschijnt daarom op donder-
dag 8 september.

Het nieuws en aankondigingen van activiteiten in Glaner-
brug kunt u de komende weken volgen op de Facebookpagi-
na van de Grensstreek en Glanerbrug Digitaal. Alle mede-
werkers van de Grensstreek wensen u een prettige vakantie-
periode. En blijf gezond!

Jubileumdag Avanti W. ENorm geslaagd
GLANERBRUG - Twee jaar 
na dato vierde omnisportver-
eniging Avanti W. afgelopen 
zaterdag alsnog haar 90-jarig 
bestaan. 
Overdag met verschillende 
activiteiten en festiviteiten,  
’s avonds op het eindfeest 
met de band ENorm. 

Het jubileumcomité kan 
terugkijken op een ENorm 
geslaagde dag en avond. 

Meer foto’s van het eindfeest 
met ENorm staan op de 
Facebookpagina van de 
Grensstreek en Glanerbrug-
Digitaal.
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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 8 september 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
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.

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

Diëtistenpraktijk Enschede
Schoolstraat 20.
T 053 4318950 / 06-13278301
info@dietistenpraktijkenschede.nl
www.dietistenpraktijkenschede.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 maan-
dag als woensdag aan tijdens de inloop-tijden). Het Wijkteam is 
ook per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@twentsealli-
antie.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 maan-
dag 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 3 juli 10.00 uur ds. H. Kroeskop
Zondag 10 juli 10.00 uur ds. E. Scheer
Zondag 17 juli 10.00 uur ds. H. Kroeskop
Zondag 24 juli 10.00 uur dhr. W. Ekker
Zondag 31 juli 10.00 uur ds. M. Schepers

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Vrijdag 1 juli 10.00 uur: Viering met pastoraal  
vicaris Willy Rekveld (Parochiehuis)
Zondag 10 juli 10.30 uur: Viering met pater Ben Engelbertink
mmv herenkoor

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen: 
Zaterdag 2 juli 18.00 uur: Viering
Zaterdag 9 juli 18.00 uur: Viering 

Bel (053) 431 23 89

Pedro SwierPedro Swier

Uitvaarthuis Glanerbrug  
Kerkstraat 14, Glanerbrug

www.indienstvanhetleven.nl
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€2500 voor KWF bij elkaar gewandeld

GLANERBRUG – Supertrots zijn Monique, Patricia (van Fyon) 
en Claudia (van apotheek De Eekmaat).  De drie kunnen melden 
dat er dankzij hun initiatief €2500,- is opgehaald voor het KWF. 
Mede dankzij alle wandelaars, de ondernemers van de Stroat en 
niet te vergeten apotheek de Eekmaat en Fyon die dit mogelijk 
hebben gemaakt en het bedrag samen hebben afgerond. “Wij 
hebben genoten van alle enthousiaste wandelaars er is ons die 
avond vele malen gevraagd of we dit volgend jaar weer gaan 
doen!” Ons antwoord: “JA! Dat gaan wij doen!” 

Rommelmarkt Ons Clubje 
GLANEBRUG - Op zaterdag 3 september houdt Ons Clubje 
vanaf 11.00 uur een rommelmarkt rond het clubhuis aan de 
Ekersdijk. Spullen kunnen vanaf 18 augustus iedere donderdag-
avond vanaf 19.00 uur worden aangeleverd. Of via een telefoni-
sche afspraak met Albert Jongedijk (053-4614082).

Afwezigheid huisartsen 
 vakantieperiode 2022 
Huisartsenpraktijk Lesterhuis & Geenen
15 augustus t/m 5 september 
Huisartspraktijk Van Brenk
8 augustus t/m 29 augustus   
Huisartsenpraktijk Sanders
15 juli t/m 7 augustus 
Huisartsenpraktijk Voss 
29 juli t/m 21 augustus   
Huisartsenpraktijk de Brug
15 juli t/m 7 augustus 

Bij afwezigheid van uw huisarts tijdens de vakantie wordt 
door de andere huisartsen in Glanerbrug waargenomen. 
Indien u tijdens kantoortijden een huisartsenpraktijk nodig 
heeft, of een herhaalrecept wilt bestellen dan hoeft u enkel 
het bekende telefoonnummer van uw eigen huisarts te bel-
len. Na indrukken van nummer 9 in het keuzemenu wordt u 
automatisch doorgeschakeld naar een dienstdoende praktijk 
in Glanerbrug.  

De telefoontjes van de afwezige huisartsenpraktijk worden 
door middel van een telefooncarrousel eerlijk verdeeld over 
de aanwezige huisartsen binnen Glanerbrug. De huisartsen 
willen u vriendelijk verzoeken om altijd te bellen met uw 
eigen praktijk indien uw eigen huisarts niet aanwezig is. Dit 
zorgt ervoor dat u als patiënt snel verbonden wordt met een 
andere huisartsenpraktijk in Glanerbrug. 

Spoedeisende zaken
Voor spoedeisende zaken tijdens tussen 8.00 en 17.00 uur 
drukt u in het keuzemenu op nummer 1. U wordt dan doorge-
schakeld naar de spoedlijn van een dienstdoende praktijk. 
Na 17.00 uur en in het weekend kunt u voor spoedgevallen 
bellen met de Centrale Huisartsenpost telefoonnummer 088 
555 1188. 

Kind van de club, Anne Lamers, is nieuwe  
verenigingsmanager van Avanti W.
GLANERBRUG - Vanaf 1 juni is Anne Lamers (32) de 
opvolger van Joost Kock als verenigingsmanager van Avanti 
Wilskracht. In tegenstelling tot Joost is Anne als geboren en 
getogen Glanerbrugse al jong lid geworden van Avanti W.. 
Wat betekent dat voor haar in haar nieuwe functie als 
verenigingsmanager?
 
Je werd op je vijfde al lid van de omnisportvereniging. Welke 
sport(en) heb je zoal gedaan?
Ik ben begonnen met kleutergym en ben toen vrij snel overge-
gaan naar het turnen. Daar ben ik tot mijn begin 20 actief 
gebleven. Naast het turnen ben ik ook lid geweest van de afde-
ling zwemmen (voorheen zwemclub Glanerbrug). Begonnen 
met het diplomazwemmen en daarna het wedstrijdzwemmen. 
Voordat het zwembad dicht ging deed ik waterpolo. 

Zwemmen en turnen doe je nu niet meer in actief wedstrijd-
verband. Wel geef je nog les en ben je betrokken bij het eerste 
elftal. Kun je daar meer over vertellen?
Vanaf mijn 15de ben ik begonnen als assistent trainer/lesgever 
bij het turnen en zwemmen. Een ideaal bijbaantje en naar mijn 
mening ook leuker werk dan vakkenvullen in de supermarkt. 
En ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. De kinderen 
wat nieuws leren in de sport. Ik heb onder andere de opleiding 
sport en bewegen afgerond en daar ook mijn diploma’s gehaald 
om de groepen zelfstandig te mogen trainen. Inmiddels sta ik 
al meer dan 10 jaar met nieuwe assistenten in de zaal en het 
zwembad. Tijdens de opleiding sport en bewegen heb ik ook 
het keuzevak sportmassage gevolgd. Ik moest een stageplek 
zoeken en dan vraag je eerst binnen je eigen vereniging. Vanuit 
de stage ben ik bij het eerste team betrokken gebleven.  
Elke zondag weer met een team jongens op stap waarbij ik dan 
probeer te zorgen dat ze zo goed mogelijk het veld op gaan. Er 
heerst een goede sfeer binnen het team en waardering die ik 
krijg van het team zorgt ervoor dat ik elke zondagmiddag weer 
op de bank wil zitten langs het veld. 

Je werkte met plezier in de kinderopvang.  
Waarom de stap naar verenigingsmanager?
Ik heb de opleidingen in de sport en merkte dat ik graag weer 

terug wilde in mijn werk richting de sport, bijvoorbeeld lesge-
ven op school of bij een gemeente als combinatiefunctionaris 
aan het werk. Toen deze functie voorbijkwam en ook nog bij 
mijn eigen vereniging dacht ik, die baan wil ik. 

Als nieuwe verenigingsmanager en kind van Avanti W. heb je 
te maken met bestaande projecten. Is dat een voordeel of een 
nadeel?
Ik zie het vooral als een voordeel. De projecten zijn goed uitge-
zet en ik kan er zo op voortborduren. Dat geeft mij ook de tijd 
om mij goed in te lezen en in te werken in de verschillende pro-
jecten om er vervolgens mijn eigen draai eraan te geven. 

Wat verwacht je als vrouw met een Avanti-hart de komende 
jaren als verenigingsmanager te kunnen bereiken?
Ik zou graag willen bereiken dat er over een aantal jaar meer 
verschillende doelgroepen sporten bij Avanti. Er is nu een 
groepje aangepast voetbal bij de club. Hoe gaaf zal het zijn als 
zij ook een team kunnen gaan vormen en in een competitie 
kunnen gaan meedoen. Binnen andere afdelingen zal het mooi 
zijn als er meer inclusiviteit komt. Of misschien wel een com-
pleet nieuwe afdeling om een bredere doelgroep aan te spre-
ken. 

Nieuw in Glanerbrug: UniQ Uitvaartzorg: 
Wanneer nabestaanden het even niet (meer) alleen kunnen
GLANERBRUG – Soms weet je als kind al wat je later wilt 
worden. Soms is dat een ontdekkingstocht waar je na de 
nodige (levens)ervaring stap voor stap achter komt. Carol 
Fokkens (42) heeft haar passie ontdekt toen ze als vrijwilliger 
voor Make a Memory foto’s maakte voor ouders van terminaal 
zieke of overleden kinderen. “Het voelt goed om tot steun te 
kunnen zijn bij het afscheid van een dierbare. Als verzorger 
van overledenen en uitvaartbegeleider heb ik de afgelopen 
jaren de nodige ervaring opgedaan. Nu is het tijd met UniQ 
Uitvaartzorg zelfstandig een volgende stap te zetten. Met 
UniQ Uitvaartzorg wil ik nabestaanden ondersteunen. En 
met mijn persoonlijke noot regelen waar zij het even niet 
(meer) alleen kunnen.” 

Carol blijft haar werk als administratief medewerker voorlopig 
combineren met haar activiteiten als uitvaartbegeleider. “Als 
zzp’er kan ik mijn werktijden als administratief medewerker zelf 
indelen. Dat betekent dus dat ik 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week, beschikbaar ben als uitvaartbegeleider. Op kantoor ben je 
vooral rationeel bezig. Met cijfertjes. Als uitvaartbegeleider heb 
je vooral te maken met gevoelens. Bij een overlijden kan ik de 
naasten ontzorgen in een situatie waar emoties en rationeel 
denken even hand in hand moeten gaan. Ik heb ervaren dat ik 
daar goed mee om kan gaan. En dat een goed afscheid de betrok-
kenen troost biedt voor hun verdere leven zonder hun dierbare.” 

Carol wil bij het werken als zelfstandig uitvaartbegeleider zo 
dicht mogelijk bij zichzelf blijven. “Ik wil de nabestaanden zo 
persoonlijk mogelijk van dienst zijn. Ik zie mezelf dan ook niet 
als uitvaartleider, maar als uitvaartbegeleider. De nabestaanden 

nemen afscheid, niet ik. Ik sta naast of achter hen en geef ver-
trouwen dat alles goed is geregeld en zij kunnen doen wat ze 
moeten doen: afscheid nemen. Een uitvaart is voor mij niet dat 
laatste uurtje in het crematorium of op de begraafplaats. Ik vind 
dat je oog moet hebben voor het hele proces rondom de overle-
den en de week van de uitvaart. Zonder een ‘normale’ uitvaart te 
kort te doen wil ik heel graag ouders van dienst zijn wanneer het 
een overlijden van een kind betreft. Door mijn ervaringen als 
fotograaf van Make a Memory heeft dat een speciaal plekje in 
mijn hart gekregen.” 

Contactgegevens:
UniQ Uitvaartzorg
06 43 76 44 76
info@uniquitvaartzorg.nl / www.uniquitvaartzorg.nl
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Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

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

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

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

DAMHUIS

wij houden van fietsen

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

429,-569,95

GRATIS FIETSROUTE +GRATIS 2e LUNCH

+ KANS OP EEN GRATIS
WEEKENDJE GIETHOORN

VOOR 2 PERSONEN IN EEN WATERVILLA

+ 50% KORTING
OP EEN MINI-ABONNEMENT VOOR

EEN TIJDSCHRIFT NAAR KEUZE

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.
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053 4304 304  
extramakelaars.nl

Jouw huis verkopen?

Bjorn helpt je graag om het 

maximale uit de verkoop te halen!

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
GLANERBRUG

Wandtegels  afm. 20 x 25 cm 1e keus vanaf  €     9,95/m²
Wandtegels  afm. 25 x 33 cm grijs gevl.glans  €   14,95/m²
Vloertegels antraciet  60 x 60 cm door en door  €   34,95/m²
Vloertegels Rock   30 x 60 door en door  €   19,95/m²

Div. soorten bestrating  20x30 6 cm dik vanaf   €   12,50/m²

Div. soorten behang vanaf  €     4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

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

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

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

Door sommige ziektekostenverzekeraars wordt, 
met betrekking tot vergoeding van brillen en brillenglazen, 

een foutieve indruk gewekt.

U bent voor de aanschaf van een bril of contactlenzen 
NIET aangewezen op de door hen genoemde optiekketen.

U declareert de nota van ons bij uw zorgverzekeraar. 
De daarvoor in aanmerking komende vergoedingsbedragen 

worden aan u uitgekeerd. Ook kunnen wij middels een 
elektronisch declaratiesysteem uw aanvraag voor vergoeding 
bij de meeste zorgverzekeraars on-line indienen en dit bedrag 

direct op de nota in mindering brengen.

Dus … u kunt gebruik blijven maken van ons onovertroffen 
vakmanschap, onze fantastische service en … bediening.

Graag tot ziens in onze zaak.
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bij de meeste zorgverzekeraars on-line indienen en dit bedrag 

direct op de nota in mindering brengen.
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Graag tot ziens in onze zaak.

Wilt u
adverteren

in deze
krant?

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

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vervolg op pagina 3

Reünie St.Gerardusschool
Op vrijdag 30 september is de grote reünie van de St.Gerardus-
school in het kader van het  100-jarig bestaan van de school. 
Voor deze reünie moet u een kaartje hebben en dat is vanaf 10 
juli a.s. alleen digitaal te krijgen via www.ikbenaanwezig.nl 
Op de site gaat u naar het linkje ‘bezoekers’ en daarna naar ‘tic-
kets kopen’. Daar zoekt u naar het logo van de St.Gerardusschool 
en dan wijst het zich verder vanzelf.
Na betaling van € 10,= (dit is inclusief twee consumpties)  ontvangt 
u een QR code die u bij bezoek aan de reünie kunt laten zien.
De kaartjes zijn te koop tot uiterlijk 10 september, maar als het 
maximale aantal bezoekers eerder is bereikt, sluiten we de site. 

Jubileumcommissie St.Gerardusschool

Bewustwordingssessie door Emmy 
Davids: 'Hoe herken en ga je om 
met eenzaamheid’ 
GLANERBRUG – Op dinsdag 12 juli organiseert Samen1 tegen 
Eenzaamheid Glanerbrug een bewustwordingssessie herken-
nen en omgaan met eenzaamheid. Deze zal worden gegeven 
door Emmy Davids.  Aanvang: 19:00 uur. Locatie nog onbe-
kend. U kunt hier gratis aan deelnemen!

We willen dat zo min mogelijk mensen in Glanerbrug zich een-
zaam voelen. Tijdens de cursus leer je wat eenzaamheid is, hoe 
we het kunnen herkennen en hoe we er mensen mee kunnen 
helpen. Komt u (in uw werk, bij u in de straat of de buurt) in aan-
raking met mensen en wilt u eenzaamheid leren herkennen en 
leren hoe u mensen er op een goede manier mee kunt helpen? 
Meldt u dan aan via  info.glanerbrug@gmail.com. Wees er snel 
bij, want vol is vol! Locatie van de cursus volgt, we brengen u na 
aanmelding hiervan per mail op de hoogte. 

Samen1tegen Eenzaamheid 
Glanerbrug is een onderdeel 
van Samen1 tegen Eenzaam-
heid Enschede. 
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Praowsaengdao uit Thailand  
zoekt een warm thuis in Glanerbrug 
of omgeving 
GLANERBRUG – Eind augustus  maken tientallen uitwis-
selingsstudenten van over de hele wereld hun droom waar 
door een periode ondergedompeld te worden in de 
Nederlandse cultuur en gewoontes. Zo ook Praowsaengdao uit 
Thailand  die haar  Nederlandse  droomjaar  zal  doorbrengen 
in Glanerbrug of omgeving. Voor haar  zoekt uitwisselings-
organisatie Travel Active een enthousiast  gastgezin  dat 
haar een warm thuis kan bieden tot de zomervakantie 2023. 
 
Uitwisseling naar Nederland 
Praowsaengdao doet mee aan het uitwisselingsprogramma High 
School Holland van Travel Active. Het High School Holland pro-
gramma van Travel Active biedt buitenlandse scholieren de kans 
écht onderdeel uit te maken van de Nederlandse cultuur door ze 
een thuis te bieden bij een Nederlands gezin en ze hier naar een 
middelbare school te laten gaan.  
Een culturele uitwisseling is niet alleen een avontuur voor de 
buitenlandse scholier. Ook het gastgezin leert over de cultuur en 
inzichten die een buitenlandse scholier meebrengt! 
 
Wie is Praowsaengdao? 
Praowsaengdao  is een 15-jarige meid uit Thailand. De meeste 
mensen noemen haar ook wel Mui. Ze wordt omschreven door 
haar familie als een zorgzame, gevoelige en creatieve student. 
Haar interesses liggen bij kunst en muziek, daardoor is haar 
droombaan om  artdirector  te worden van de K-pop industrie. 
Leer  Praowsaengdao  beter kennen! Bekijk haar  profiel  op  de 
website van Travel Active. 

Praowsaeng-
dao zoekt een 
gastgezin in 
Glanerbrug of 
omgeving 

Wie biedt Praowsaengdao een gezellig thuis in Nederland?  
Jong of wat ouder, alleenstaand of een gezin met kinderen? 
Iedereen met de juiste intenties kan gastgezin zijn in de ogen van 
Travel Active.  Gedurende de uitwisseling worden het gastgezin 
en de student begeleid door een zogeheten ‘local coördinator’. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het High 
School Holland team via highschoolholland@travelactive.org.
Bel gerust naar 085 222 4810 of bezoek de website.

Inloopspreekuur OV-reisadvies:  
De OV-ambassadeurs helpen u 
graag op weg!

ENSCHEDE - Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op 
locatie geven  OV-ambassadeurs advies en tips aan 
55-plussers over het reizen met trein of bus. Zo helpen zij hun 
leeftijdsgenoten langer zelfstandig te reizen en kan men zelf 
ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. 
Voor sommige mensen is het al even geleden dat ze gebruik 
gemaakt hebben van het openbaar vervoer.  Door de 
OV-ambassadeurs te bevragen en door te doen, blijkt het 
allemaal mee te vallen! Een uitje naar familie of een bekende, 
een bezoek aan het museum of een controle in het ziekenhuis 
is dan geen probleem meer.  
  
Wanneer : woensdag 6 juli 2022  
Hoe laat : 10.00 – 11.30 uur
Waar : Bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15, Enschede
 
Telefonische spreekuren  
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met een 
van de OV-ambassadeurs tijdens het telefonisch spreekuur. 
Dagelijks zitten zij klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-
vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.   
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur    
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur    
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   
LET OP!! Tijdens de zomermaanden van 1 juli t/m 31 augustus 
alleen bereikbaar in de ochtenden. 

Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur.   

Contactinformatie
OV-ambassadeurs 
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12 
8031 LK Zwolle
tel. 038-454 01 30

RegioBank weer de klantvriende-
lijkste bank van Nederland
GLANERBRUG - RegioBank is voor de vijfde keer de 
klantvriendelijkste bank. Eind mei van dit jaar is RegioBank 
weer verkozen tot de klantvriendelijkste bank van Nederland. 
Voor de vijfde keer! Ook in 2017, 2019, 2020 en 2021 won 
RegioBank deze prijs. 

Vertrouwd gezicht in de buurt
Rein Wispelweij, directeur RegioBank: ‘Ik vind het echt ontzet-
tend mooi dat RegioBank deze prijs voor de vijfde keer gewon-
nen heeft. Daarvoor hartelijk dank aan onze klanten, omdat zij 
het zijn die ons deze prachtige waardering geven. En hartelijk 
dank aan onze Zelfstandig Adviseurs, die elke dag weer voor 
klaarstaan voor hun klanten. Want zij kennen hun klanten écht, 
zij zijn het vertrouwde gezicht in dorpen en kleine steden, ver-
spreid door heel Nederland. Heel fijn om te zien dat onze klan-
ten dat zo waarderen. Dat is natuurlijk waar we het allemaal voor 
doen.’

Huub Theussing van Theussing Hypotheken & Verzekeringen 
‘Hoe mooi is het om deze prijs te winnen. Een prijs die we dank-
zij de stem van onze klanten hebben gekregen. Zij vinden het 
heel fijn dat we in de buurt zitten. En dat we ze vriendelijk 
begroeten, met hun naam of voornaam. Want wij kennen onze 
klanten echt. Beste klanten, heel veel dank voor de erkenning!’. 

Meer over RegioBank
RegioBank is al ruim 100 jaar actief in de buurt. In dorpen en 
kleine steden zijn de Zelfstandig Adviseurs van RegioBank een 
vertrouwd gezicht. Zij kennen hun klanten en weten hoe belang-
rijk een leefbare buurt is waar iedereen zich thuis voelt: bewo-
ners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. Om het buurt-
gevoel te vergroten steunt RegioBank samen met het Oranje 
Fonds lokale projecten. En regelt de klant zijn bankzaken 
gewoon in de buurt. Dat is RegioBank, de buurtzame bank. 
RegioBank is onderdeel van de Volksbank, samen met SNS, ASN 
Bank en BLG Wonen. 

Voor meer informatie: www.regiobank.nl.

Tuinen Fokje en Joke gaan weer open
GLANERBRUG - Zaterdag 9 en zondag 10 gaan de tuinen van 
Fokje en Joke weer open. Het zijn tuinen van echte liefhebbers 
die graag tuinieren en hun hobby met andere liefhebbers 
delen. Ieder tuiniert op z‘n eigen manier maar met passie!

Uiteraard is de entree gratis. De openingstijden zijn van ‘s mor-
gens 10.00 uur tot ‘s middags 16.00 uur.

Tuin van Fokje van Veen
Sonatestraat 18, 7554 XB Glanerbrug
In Glanerbrug vind je de kleine tuin van Fokje van Veen, vol met 
mooie en kleurrijke planten en volle borders. Er is een tuinkas 
en daar kweekt ze bijzondere planten. Zelfs een vijver mag niet 
ontbreken. Deze postzegeltuin is heerlijk vol gegroeid met de 
meest prachtige planten en tuin vol leven. 

Tuin 'Hidden Impression' van Joke van Lier
Marco Polostraat 38, 7532 CL Glanerbrug
Tuinliefhebbers, die onze tuin komen bezoeken, zijn altijd onder 
de indruk van de groene verrassing achter ons huis. Na de kleine 

voortuin wordt aan de zijkant de zichtlijn van de oase van bloe-
men al zichtbaar. Zo ’n bloemenzee, die bovendien natuurlijk 
overloopt in de ecozone, had men niet verwacht. Vandaar dat we 
onze tuin de naam Hidden Impression hebben gegeven.

Tuin van Fokje van Veen Tuin 'Hidden Impression' van Joke van Lier
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           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 
 

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

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

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

Fyon
A: Schoolstraat 17 | 7534 CB Enschede  A: Esmarkelaan 170 | 7534 JH Enschede

T: 053-700 00 00 · E: info@fyon.nl · I: www.fyon.nl

Gespecialiseerde zorg op maat 
binnen een dynamische organisatie

in een vertrouwelijke setting. 

Sterk in beweging

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!

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl
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Noël Temmink Lid van Verdienste 
Ons Clubje
GLANERBRUG - Met goed-
keuring van de aanwezige 
leden werd Noël Temmink 
unaniem benoemd tot Lid van 
Verdienste van Ons Clubje. 
“We zijn erg blij dat we Noël 
op nog betrekkelijk jonge leef-
tijd tot het beperkte rijtje Lid 
van Verdienste leden hebben 
mogen toevoegen,” aldus 
voorzitter Peter van der Steeg. “We zijn hem erkentelijk voor alle 
werkzaamheden die hij de afgelopen decennia voor de club 
heeft verricht. Hopelijk mogen wij als vereniging nog lange tijd 
van zijn inzet genieten.”

Jubilarissen G.K.V. Ons Clubje
Op de algemene jaarvergadering heeft Ons Clubje haar Jubila-
rissen in het zonnetje gezet.

De jubilarissen van Ons Clubje. Jannie Cohen ontbreekt op de foto 
 (foto OC)

25 jaar; Dion Temmink - Milan Fidder - Rene Fidder - Marco Vis-
ser – Kitty Visser-Vinke
40 jaar; Gerrit ter Heerde – Jannie Cohen
50 jaar; Bertus Vink - Wietse Stulen

Iedere Jubilaris ontving van voorzitter Peter van der d Steeg een 
mooie grote bos bloemen, de 25- en 40 jarigen jubilarissen ont-
vingen tevens het traditionele OC jubilaris-speldje. Bertus en 
Wietse ontvingen voor hun trouwe 50 jaren lidmaatschap een 
prachtig glas-statuut met inscriptie.

Openluchtconcert Wilhelmina sluit 
seizoen af
GLANERBRUG - Op zaterdagmiddag 9 juli om 14.30 uur geeft 
Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug bij goed weer 
opnieuw een openluchtconcert op het Heldersplein. Ook dit 
keer weer met medewerking van alle onderdelen van de 
vereniging. 

Het aspiranten jeugdorkest o.l.v. Nienke Langkamp opent het 
concert met enkele vrolijke nummers, waarna het kinderkoor 
KIWI o.l.v. Renée Bisschop het overneemt en vervolgens spelen 
en zingen zij enkele nummers gezamenlijk. Aan het einde van 
dit eerste deel van het programma sluit het jeugdorkest van Wil-
helmina ook nog aan en brengen zij gezamenlijk het toepasse-
lijke nummer Zomer van Susan en Freek. 
De rest van het concert wordt ingevuld door een optreden van 
het gezamenlijke grootorkest en jeugdorkest van Wilhelmina 
o.l.v. respectievelijk Nikki Kleijsen en Fried Dobbelstein. Zij 
brengen een zeer gevarieerd vrolijk en luchtig programma. Wij 
rekenen ook dit keer weer op mooi weer en een grote belangstel-
ling. Dus neem je eigen stoeltje weer mee en geniet van deze 
zomerse afsluiting van het seizoen!

Excursie ‘Kleinste beestjes van de heide’ Hof Espelo
ENSCHEDE - Wat vliegt er rond op de heide? Welke kleur 
heeft de vuurlibel? En wist je dat je de oeverlibel ook op de 
heide tegen kunt komen? Ontdek het tijdens de excursie 
‘Kleinste beestjes van de heide’ op zondag 10 juli op Hof 
Espelo. Je krijgt ze van dichtbij te zien en hoort er allerlei 
weetjes over. Een leuke excursie voor het hele gezin. De 
excursie begint om 13.30 uur en duurt ongeveer 1,5 uur.

Wat zoemt en krioelt er allemaal op de heide? Torretjes, libellen, 
kevertjes, vlinders en de heidesabelsprinkhaan. Ze leven alle-
maal van en op de heide van Hof Espelo. Geef je oren en ogen 
goed de kost, want dan ontdek je pas echt hoeveel leven er is op 
de heide. De natuurgidsen nemen een netje mee, want de beest-
jes laten zich niet altijd even makkelijk zien. Zo kun je ze goed 
van dichtbij bekijken. Ze vertellen je graag interessante weetjes. 
De excursie is leuk en leerzaam voor jong en oud!

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

Kosten
De kosten zijn € 5, - per volwassene en € 3,00 per kind. Als je 
donateur bent van Landschap Overijssel (+ gezinsleden op het-
zelfde adres) of van één van de andere 12 Landschappen, dan 
kun je op vertoon van de donateurspas gratis mee. 

Vuurlibel  (foto Mark Zekhuis)
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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)

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!

* Lees voor het kopen de 
aanwijzingen op de verpakking.

Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De  aanbiedingen zijn geldig van 
27 juni t/m 11 juli 2022

@medikamentediegrenze

710gr
Per stuk € 0,59

Soft nougat pinda & vrucht 135gr Espresso intenso, ristretto, gran gusto 
of gran crema 10 cups

DoveWegwerp-
handschoenen

DoritosMaltesersChopard

Van Gils

Medixan*

Police

Hansaplast

Lucovitaal

Sencebeauty Dreft

AppelmoesLonka Dolcevita

Bow tie man edt 50ml

Handzeep navulling
Care & protect 250ml
Per stuk € 0,59Cedarmed 100st

Per pakje € 0,29

Guacamole 200gr
Per stuk € 0,59

Melk choco box 75grPink wish woman edt 75ml

Keel zuigtabletten 
Citroen honing smaak 24st

To be or not to be man edt 40ml 
of to be woman edp 40ml

Pleisters 
Star Wars 16st
Per stuk € 0,59

Cannabidiol
Sinaasappel/mint smaak 5% 10ml

Scheersysteem voor vrouwen +3 mesjes Vaatwastabletten 
Platinum 5 tabs

-73% -66%-69%

      € 1,00 € 1,00€ 1,00
2 voor 2 voor5x100st

-72% -60%

-86%

-50%

-48% -59%

-75%

-59%

elders   € 2,49 elders   € 2,49

elders   € 36,01

elders   € 1,39

elders   € 1,53 elders   € 2,46

elders   € 79,58

elders   € 21,69

elders   € 3,76 elders   € 2,95elders   € 3,25

€ 0,69 € 1,00 € 1,00

€ 4,99€ 9,99

€ 0,69

€ 0,79 € 1,00

€ 19,99

€ 8,99

135gr 10 cups

75ml 75gr

10ml
50ml 40ml

200gr

710gr

250ml

5 tabs 24st

16st

-82%

-68%

  

  

€ 1,00

€ 1,00

2 voor

2 voor

elders   € 5,58

elders   € 3,16

handschoenen
Cedarmed 100st
Per pakje € 0,29Per pakje € 0,29
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