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Glanerbrug verdient
een goed koor

18 september: Brugger Festijn 
met o.a. een optreden van het 
shanty koor Wrakhout

Zonder oud zwart witten 
geen feest: vv Glanerbrug 
1922/2022

John Koenders zag identiteit van zijn St Gerardusschool 
langzamerhand veranderen
GLANERBRUG – John Koenders (75) kent de St. Gerar dus
school op zijn duimpje. Als geboren en getogen 
Glanerbrugger was hij leerling, leerkracht, hoofd en 
directeur van deze school. Hij maakte als leerling mee dat 
het katholieke geloof een belangrijke rol op zijn school 
speelde. Van bovenaf werd aangestuurd. Maar ook als 
leerkracht en directeur dat de identiteit van de rooms 
katholieke school een andere invulling kreeg omdat steeds 
meer werd overgelaten aan de groepsleerkrachten. Mede 
omdat ook nietgelovigen voor de St. Gerardusschool kozen. 

John Koenders al leerling van 
de St. Gerardusschool 

(foto fam. Koenders)

John Koenders is de oudste 
uit het gezin van de bekende 
Glanerbrugse kapper Koen-
ders. Zijn zus Rinet is drie jaar 
jonger. John is geboren aan de 
Dr. Stamstraat. In verband 
met de in aanbouw zijnde 
nieuwe muziekbuurt veran-
derde hun straatnaam in het 
begin van de jaren 70 in 
Ouverturestraat. Hij woont er 
nog op nummer 24. 

Wonen in Glanerbrug Zuid 
betekent dat John in die tijd 
voor de kleuterschool de Gro-
nausestraat over moest ste-
ken. Veel kan hij zich niet 
meer herinneren van de kleu-
terschool. Met zijn rapport-

boekje bij de hand kan hij 
over de tijd op de lagere 
school meer vertellen. “In die 
tijd van de babyboom heb ik 
drie jaar op de kleuterschool 
gezeten. Je kon naar de kleu-
terschool als je voor 1 augus-
tus vier jaar werd. Omdat ik 
tien dagen later ben geboren 
moest ik drie jaar naar de 
kleuterschool. Ik was een 
zogenoemde late leerling. Het 
eerste jaar ging ik naar de 
kleuterschool in een schuur-
tje achter het parochiehuis 
aan de Kerkstraat,” weet John 
nog. “Daarna heb ik nog twee 
jaar bij zuster Ivo in de klas 
gezeten. Vlechten vond ik 
altijd wel leuk werk.” 

Jongens en meisjes 
gescheiden

Op de kleuterschool zaten de 
meisjes en jongens nog bij 
elkaar in de klas. Vanaf de eer-
ste klas van de lagere school 
werden de meisjes en jongens 
gescheiden. “De meisjes gin-
gen naar de Mariaschool aan 
de pastoor Meijerstraat, de 
jongens naar de St. Gerardus 
aan de Kerkstraat. Later het 
dorpshuis, nu verbouwt tot 
appartementencomplex. De 
schoolpleinen grensden wel 

aan elkaar. En om de meisjes 
en jongens te scheiden stond 
er onder andere een brede 
hoge heg tussen de pleinen. 
Het plein voor de jongens was 
in blokken verdeeld om aan te 
geven waar de verschillende 
groepen mochten spelen. 
Ook kan ik me nog herinne-
ren dat een deel van het 
schoolplein uit een strook 
zand bestond waar we in de 
pauze gingen mesje pinkelen 
of landje kappen. Het was 
toen heel gewoon dat je een 
mes mee naar school nam!” 

Katholieke geloof speelt 
belangrijke rol

Het katholieke geloof speelde 
dagelijks een belangrijke rol 
in zijn leven op de lagere 
school. In alle klassen werd de 
dag begonnen met het ‘Onze 
Vader’. De leerkrachten gaven 
catechismus. En ook kregen 
de klassen regelmatig bezoek 
van de pastoor of kapelaan 
om over het katholieke geloof 
te vertellen. “Als leerling van 
de zesde klas meldde ik me ’s 
morgens om half 8 bij het 
klooster als misdienaar voor 
de viering. Daarna at ik een 
boterham bij mijn vader in de 
kapperszaak tegenover de 
school. Daarna naar school.” 

Vijftien jaar na het verlaten 
van de St. Gerardus kwam er 
in 1975 een plekje vrij in het 
team. Met zijn diploma van 
de Rijkskweekschool op zak 
en drie jaar ervaring in het 
Individueel Technisch On-  
der wijs (I.T.O.) solliciteerde 
hij met succes naar die baan. 

Een jaar later kreeg hij een 
vaste aanstelling. Jarenlang 
was John de leerkracht van 
der klassen 4 of 5. Of van een 
combinatieklas. Na het invoe-
ren van de basisschool waren 
dat de groepen 6 en 7. Tussen 
1981 en 1985 verving hij zijn 
ziekelijke collega Heinz Hei-
len als hoofd van de school. In 
1985 werd hij directeur als 
opvolger van Heilen. 

Veranderende identiteit

“Tegenwoordig word je als 
directeur de hele week vrij 
geroosterd om je manage-
menttaken te kunnen verrich-

ten. Toen ik in 1985 als direc-
teur begon had je twee och-
tenden taakverlichting. 
Vooral om je administratie te 
doen en de vergaderingen 
voor te bereiden. De rest van 
de week stond ik gewoon voor 
de klas. Meestal voor groep 7 
of 8.” Mede doordat ook niet-
katholieke gezinnen voor de 
St. Gerardus kozen, kreeg de 
rooms katholieke identiteit in 
de jaren 80 en 90 een ander 
karakter. “Alle leerlingen 
deden wel mee aan projecten 
als de eerste communie en 
het vormsel, maar hoefden 
niet mee naar de kerk wan-
neer dat werd gevierd. Ook 

waren de missen voor school-
tijd voor iedereen vrij, terwijl 
de kerstvieringen en de vie-
ringen op witte donderdag en 
goede vrijdag wel door alle 
leerlingen werd bijgewoond. 
In de groepen werd veel over-
gelaten aan de individuele 
invulling van het geloof door 
de leerkracht. Niet in alle 
groepen werd bijvoorbeeld 
het ‘Onze Vader’ nog gebe-
den. De laatste jaren wordt de 
eerste communie en het hei-
lig vormsel aangestuurd door 
de kerk en niet meer door de 
school.” 

Lees verder op pagina 3

John geniet al jaren van zijn pensioen (foto Jenne Smit)

Verspreiding Grensstreek stopt met ingang van 22 september in Losser, Overdinkel en Glane
Minder inkomsten en een forse stijging van uitgaven hebben 
ervoor gezorgd dat de Grensstreek in de loop van dit jaar in 
financieel zwaar weer terecht is gekomen. Ons uitgangspunt als 
Stichting Grensstreek om elk jaar budgettair neutraal te over-
bruggen (b)lijkt helaas niet haalbaar. 

Om aan het eind van het jaar financieel nog enigszins gunstig 
uit de financiële problemen te komen hebben we besloten een 

aantal kostenbesparende maatregelen te moeten nemen. Met 
name op de verspreiding willen we bezuinigen en hebben 
besloten de Grensstreek in Losser, Overdinkel en Glane niet 
langer huis-aan-huis te bezorgen. 

Mensen die de Grensstreek willen blijven lezen kunnen vanaf 
22 september iedere twee weken een papieren exemplaar afha-
len bij een van de volgende afhaaladressen. In Losser: Primera 

Marcel, Leurinkstraat 5 en Jumbo De Jong, De Brink 46. In 
Overdinkel bij Plus Bellers, Hoofdstraat 163. 

Het nieuws uit Glanerbrug kunt u ook nog wel volgen op de Face-
bookpagina van de Grensstreek en op de websites van de Dorps-
raad Glanerbrug en info Glanerbrug. Of wanneer u de Grens-
streek als pdf gemaild wilt hebben kunt u zich melden door een 
mail te sturen naar Willie Meester (wmeester@home.nl) . 
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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 22 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
Mpact en Power
Liberein 

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 11 september 10.00 uur     dhr. W. Ekker
Zondag 18 september 10.00 uur    ds. H. Kroeskop

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Zondag 11 september 10.30 uur: Viering met doop met emeritus 
 pastor Jan Kortstee mmv herenkoor

Liberein, locatie Ariënshuis. Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen: 
Zaterdag  10 september 18.00 uur: Viering met organist en koor
Zaterdag   17 september 18.00 uur: Viering met organist en koor

Bel (053) 431 23 89                                            

Uitvaarthuis Glanerbrug   
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Herman Herman 
 Achterhuis Achterhuis

www.indienstvanhetleven.nl
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Reünie St.Gerardusschool
Op vrijdag 30 september is de grote reünie van de St. Gerar-
dusschool in het kader van het 100-jarig bestaan van de 
school. Voor deze reünie moet u een kaartje hebben en dat 
alleen digitaal is te krijgen via www.ikbenaanwezig.nl 
Op de site gaat u naar het linkje ‘bezoekers’ en daarna naar 
‘tickets kopen’. Daar zoekt u naar het logo van de St. Gerar-
dusschool en dan wijst het zich verder vanzelf.
Na betaling van € 10,= (dit is inclusief twee consumpties)  ont-
vangt 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. 

Korte geschiedenis: 

St. Gerardusschool als 100 jaar  
St. Gerardusschool
Op 26 september 1922 lopen 263 jongens en meisjes de splinter-
nieuwe St.Gerardusschool aan de Kerkstraat 20 binnen. De 
school groeit gestaag en na zeven jaar telt de school meer dan 
300 leerlingen. In 1929 gaan de meisjes van school af. Zij gaan 
naar de Mariaschool aan de Pastoor Meijerstraat, de meisjes-
school. 

Wanneer in 1940 de Duitsers Nederland bezetten verandert er in 
het begin van de oorlog niet veel en gaat het leven gewoon door. 
Maar in de winter van 1943-1944 gaat de school een tijdje dicht 
omdat er geen brandstof is voor de kachels en in een steenkoude 
school kun je nu eenmaal niet werken. In de herfst van 1944 gaat 
de St.Gerardusschool, net als alle andere Glanerbrugse scholen, 
helemaal dicht omdat Duitse soldaten daar moeten eten en sla-
pen. Op zondag 1 april 1945 wordt Glanerbrug bevrijd. De Duit-
se soldaten zijn verdwenen en Engelse soldaten krijgen een 
tijdje onderdak in de school voordat ze verder trekken Duitsland 
in. 

In 1972 mogen er weer meisjes naar de St.Gerardusschool en 
jongens naar de Mariaschool. In 1977 verhuist de Mariaschool 
naar de Sonatestraat en krijgt een nieuwe naam: De Troubadour. 
De leerlingen van de St. Gerardusschool verhuizen naar de gro-
tere Mariaschool. In 1995 komen de kinderen van de St.Francis-
cusschool bij de St.Gerardusschool in omdat hun eigen school 
op het woonwagenkamp dicht gaat. Het wordt dringen aan de 
Pastoor Meijerstraat en er moet eigenlijk een nieuwe school 
komen om al die kinderen les te kunnen geven. In 2000 wordt 
nieuwe school aan de Kerkstraat 155 feestelijk geopend. Ook die 
nieuwe school blijkt na een poosje al te klein en er volgen twee 
verbouwingen waardoor er meer klaslokalen bij zijn gekomen. 

Op zondag 18 september maken 
we er een feestje van!
Hoe kunnen we Glanerbrug mooier, aantrekkelijker en veiliger 
maken? Hoe kun jij jouw ‘Droom van Glanerbrug’ in vervulling 
laten gaan? Een groep enthousiaste Glanerbruggers gesteund 
door Bureau Vers Bestuur en stadsdeel Oost is al meer dan een 
half jaar bezig die dromen onder de Glanerbruggers te verzame-
len. De ‘kartrekkers’ zoals ze zich noemen besloten uit het lijstje 
verzamelde dromen te kiezen voor het organiseren van een 
dorpsfeest cq braderie. De meeste Glanerbruggers hebben 
immers goede herinneringen aan de braderieën in de jaren 80 
en het Brugger Mega Festijn in 2010, 2011 en 2012. Met als gevolg 
dat een braderie hoog op vele verlanglijstjes staat. 

OP ZONDAG 18 SEPTEMBER ORGANISEERT GLANERBRUG 
HET BRUGGER FESTIJN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR OP DE 
VOOR HET VERKEER AFGESLOTEN GRONAUSESTRAAT

Kramen, demonstraties, amusement en attracties

Lekker snaaien langs de kramen. Dat hoort natuurlijk thuis op 
een braderie, dus ook op het Brugger Festijn. Bovendien wordt 
er met dank van de Heksenketel een horecaplein ingericht tus-
sen Albert Heijn en Damhuis Rijwielen. Daar kunt u niet alleen 
genieten van een hapje en een drankje, maar ook van optredens 
van shantykoor Wrakhout en Maikel Boxem. 

Uiteraard krijgen ook verenigingen en instellingen de gelegen-
heid zich te presenteren door het geven van demonstraties. Bij-
voorbeeld door de Glanerbrugse sportverenigingen en sport-
scholen. Voor de kinderen komen er natuurlijk verschillende 
activiteiten en (kermis)attracties. 

Programma
Het programma is nog niet helemaal rond. In het voorlopige 
programma zijn de volgende optredens gepland:
12.00 uur: Viebergo
12.30 uur: Shantykoor Wrakhout (horecaplein)
13.15 uur: Viebergo (langs de ‘stroat’)
14.00 uur: Shantykoor Wrakhout (horecaplein)
14.45 uur: Viebergo (langs de ‘stroat’)
15.30 uur: Maikel Boxem (horecaplein)

K.B.O. altijd actief
De Katholieke Bond van Ouderen is al meer dan 65 jaar actief in 
Glanerbrug. Wij willen u van harte welkom heten bij de volgen-
de activiteiten:
Op alle donderdagmiddagen in de maand september is er de 
Soos. Er kan gekaart worden in het jokeren, kruisjassen en har-
tenjagen. We starten op donderdag 1 september. Aanvang 13.30 
uur. Zaal open 13.00 uur.

COLUMN 

vakantie, toen en nu
Schiphol. Veel ophef over lange wachttijden daar.
Onwillekeurig moest ik hierbij terugdenken aan de vakanties 
van ongeveer 75 jaar geleden. Het hele jaar door fietsten de 
mensen uit Glanerbrug die meestal in de textielfabrieken in 
Enschede werkten, met hun broodtrommeltje onder de snel-
binders naar hun werk. Werkweken van 48 uur. Men had toen 
maar één week vakantie per jaar! Pas midden jaren vijftig werd 
de vakantie uitgebreid tot 15 dagen per jaar.

In die ene week vakantie werden er meestal fietstochtjes geor-
ganiseerd. Bekende reisdoelen waren de Buurserbeek, het 
Buursermeertje, de Losserse Zandbergen en het Lutterzand. 
De vaders gingen met opgerolde broekspijpen met de kinde-
ren pootjebaden. Moeder zat op een dekentje aan de kant en 
hield toezicht op de meegebrachte boterhammen en de ranja. 
Herinner me nog dat we met ons grote gezin een keer met het 
gezin van mijn oom Bernard Damhuis per Jan Plezier naar het 
Lutterzand zijn geweest. Oom Bernard zat op de bok van de 
koets. De weg van Losser naar het Lutterzand, de tegenwoor-

dige Denekamperdijk, was toen nog 
een zandweg.
Het hoogtepunt van de dag was het afsluiten van de Dinkel. Met 
de meegenomen ‘schoefkoar’ werd er zand naar de rivier 
gebracht. Wij hielpen allemaal mee met het zandscheppen. Aan 
beide oevers begonnen we  met de aanleg van de ‘afsluitdijk’.
In het begin liet de Dinkel zich dat nog welgevallen.
Maar toen de dam aan beide kanten steeds langer werd en de 
doorstroomopening steeds kleiner, werd het verzet van de 
rivier heviger. Het water stroomde met steeds toenemende 
kracht door de opening.
Toen die nog maar ongeveer een meter was, moesten we aan 
beide kanten een enorme hoop zand opstapelen, tot beide ber-
gen hoog genoeg waren. Dan duwden we  tegelijkertijd het vele 
zand in de opening. Spannend! En het lukte. Nu was het een 
eenvoudige kwestie van bijhouden tot we naar huis gingen. 
Dam doorgestoken, einde van een enerverende vakantiedag.

Henk van der Vegt

Op zaterdag 24 september is er weer de populaire bingo en 
een verloting met zeer aantrekkelijke prijzen. Aanvang 14.30 uur. 
Zaal open 14.00 uur.
Alle activiteiten vinden plaats in het Meijershoes, Kerkstraat 100 
in Glanerbrug. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Koffie of thee 
staat voor U klaar.
Heeft U interesse in meerdere activiteiten van de K.B.O.? Wordt 
dan lid. Kosten slechts € 25- per jaar. Voor informatie bel 
4612622 of 4611072.

Vrouwengilde opent seizoen met 
lezing over kapelaan Theo Egberts
GLANERBRUG – Op vrijdag 16 september opent Vrouwengilde 
Glanerbrug haar seizoen met een lezing van Christa van 
Hees: Dagboek van pastor Egberts. Locatie: parochiehuis. 
Aanvang: 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom, ook niet
leden. Zij betalen € 5 entree, exclusief koffie/thee of drankje. 

Christa van Hees zal ons mee-
nemen door het verhaal van 
het dagboek van kapelaan 
Theo Egberts, dat in november 
1944 begon. Theo Egberts, 
bekend en geliefd pastoor 
zowel onder jongeren als 
ouderen, gelovigen en niet 
gelovigen was van 1962 tot en 

met 1975 pastoor in Glanerbrug. Zij beschrijft op indringende 
wijze in het dagboek het laatste oorlogsjaar. “Kapelaan in oor-
logstijd” is de vrijwel integrale weergave van het dagboek dat de 
Utrechtse kapelaan Theo Egberts(1906) in november 1944 
begon. Christa van Hees bewerkte het redactioneel en voorzag 
het dagboek van een inleiding. Ze vulde het relaas van Theo 
Egberts aan met een geschreven portret van de maker ervan. 
Daarnaast verrijkte ze het dagboek met een aantal verhalen over 
belangrijke personen en gebeurtenissen die in het dagboek aan 
de orde komen. 

AED, daar red je noabers mee
GLANERBRUG – Glanerbrug heeft er zes AED’s bij. Met dank 
aan de noabers en sponsoren die hun steentje hebben 
bijgedragen om dit mogelijk te maken. Dankzij hun bijdrage 
hebben we Glanerbrug weer een stukje veiliger gemaakt. De 
S.V Glanerbrug heeft in samenwerking met ROC Connect 
bekeken in welke wijken in Glanerbrug de dekking van AED’s 
niet genoeg is. Dat is gelukt. 

De eerste twee AED’s zijn in januari geplaats bij Shell ten Thij en 
aan een woonhuis aan de Eikenbladvlinder. In maart zijn er 
weer twee AED’s geplaats bij Service Station De Rijk en bij Nij-
huis Rioolreiniging. De laatste twee AED’s zijn geplaats vorige 

maand geplaats bij het ‘t Schipholt op de hoek van de School-
straat en de Schipholtstraat en bij Mondzorgpratijk De Brug aan 
de Nieuw Frieslandstraat. Wij willen bovenstaande locaties heel 
erg bedanken voor het beschikbaar stellen van hun panden voor 
het plaatsen van de AED’s. 

De AED bij Mondzorgpraktijd De Brug aan de Nieuw Fries-
landstraat
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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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Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

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

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

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

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

Div. soorten behang vanaf  €     4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

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

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

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!
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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Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 4 februari  2010.
U kunt ook schriftelijk reageren en een brief sturen t.a.v. de 
directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 
postbus 173, 7500 AD Enschede. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet 

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

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

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

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

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

(foto Jenne Smit)  
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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

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

wij houden van fietsen

DE IDEALE
BIKE 2 SCHOOL

FIETS
U4

 3 naafversnellingen

Terugtraprem

Cortina Canberra anti-lekbanden

Led-verlichting gevoed door batterijen

Dubbele standaard en stuurblokkering

629,-699,-Inclusief
servicepakket

Gezellige lunch in Dorpskamer Glanerbrug
GLANERBRUG – De activiteitenagenda van de Dorpskamer 
begint aardig vol te raken. Vanaf woensdag 14 september is er 
weer een nieuwe activiteit aan de Schipholtstraat. Dan 
organiseren Tannie en Henny van 12.30 tot 14.00 uur een 
lunch voor jong en oud. De Grensstreek sprak met Tannie 
over dit initiatief.

Hoe kwamen jullie op het idee?
Een lunch lijkt ons een leuk idee om mensen met elkaar in con-
tact te brengen. We denken daarbij vooral ook aan mensen die 

alleen wonen. De lunch brengt de mensen gezellig bij elkaar om 
over ditjes en datjes te praten. 

Voor jong en oud?
Ja. We willen niemand uitsluiten. Iedereen is welkom. Dat is ook 
de achterliggende gedachte van de Dorpskamer. Toen we het 
idee bij Sanne van de Dorpskamer aankaartten was ze direct 
enthousiast. 

Wat staat er de 14 de op het menu?
In ieder geval courgettesoep en een groentesalade. En er zijn 
natuurlijk lekkere broodjes. 

Krijgt de lunch nog een vervolg?
Jazeker. Het is de bedoeling dat we op iedere derde woensdag 
van de maand gaan lunchen. 

De lunch is gratis. Een vrije gift is welkom. 
Graag aanmelden voor 12 september. Dit kan telefonisch: 
0610005678 of via Facebook: www.facebook.com/Dorpskamer-
Glanerbrug
Adres van de Dorpskamer: Schipholtstraat 48B, Glanerbrug.

Plezier en koopjes op de grote 
rommelmarkt van Dolphia
In de wijk Dolphia aan de Gronausestraat is op zaterdag 17 sep-
tember een grote rommelmarkt. Meer dan zeventig kramen 
staan opgesteld waar koopjesjagers hun voordeel kunnen halen. 
Iedereen is welkom vanaf 10.00 uur. Om 17.00 uur sluit de markt.
De markt is veelzijdig in het aanbod. Van gebruikte spullen, inte-
rieur, kleding, speelgoed, huidverzorging tot aanbiedingen van 
de lokale Plus supermarkt. Alles is te vinden aan de paralleweg 
tussen Slankweg en Cronjéstraat. Natuurlijk is er ook een aan-
bod aan snacks en drankjes. Kom gezellig met het hele gezin. 
Denk er aan dat veel kramen alleen contante betalingen kunnen 
accepteren. Parkeren kan in de omliggende straten. 

Kraam huren
Er is nog ruimte beschikbaar voor verkopers die willen deelne-
men aan de markt met uitzondering van eten /drank. Interesse? 
Neem dan contact op met Chantal Krol via chantal.krol@live.nl 
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Ook voor Glanerbrug plan van aanpak om veiligheid en  
gevoel van veiligheid op hoger plan te brengen
GLANERBRUG  Voor het zomerreces gaf Bleker in de 
stedelijke commissie ‘Bestuur en middelen’ een inleiding 
over plannen om de veiligheid en het gevoel van veiligheid in 
de gemeente op een hoger plan te brengen. Bleker: “Door 
bijvoorbeeld het gat tussen de zorg en veiligheid te dichten. 
En een plan van aanpak te maken voor de binnenstad en 
Glanerbrug.” 

“Er zijn er in Glanerbrug verschillende hotspotd die regelmatig 
wisselen,” aldus wijkagent Mark Elferink. “Naast het pand op het 
Redemptoristenpark dat onlangs op last van burgemeester Ble-
ker werd gesloten hebben we ook panden aan de Zwarteweg, 
Kerkstraat en op het Heldersplein op het oog. Enkele hiervan 
zijn kamerverhuurpanden. Maar ook het Cruyffcourt en de Hut 
en omgeving heeft onze aandacht.” 

Van welke vormen van criminaliteit en overlast is sprake? Elfe-
rink: “Veelal drugsoverlast, jeugdoverlast en sociale wijkproble-
matiek. Wat wij ook zien is dat bepaalde kwetsbare personen in 
Glanerbrug gebruikt cq misbruikt worden door andere perso-
nen. Zo worden hun woningen gebruikt voor de handel cq 
gebruik van verdovende middelen. Men is geen baas meer in 
eigen huis.” 

En wat wordt daaraan gedaan? “Er wordt door verschillende 
netwerkpartners goed samengewerkt: gemeente, wijkcoaches, 
woningbouwvereniging, jongerenwerkers en andere instanties,” 
vervolgt Elferink. “Door de politie worden opvallend en onop-

vallende controles uitgevoerd. Tevens heeft Glanerbrug de laat-
ste weken extra onze aandacht en zijn wij meer opvallend aan-
wezig rondom de overlastplekken. Wij als politie doen wat we 
kunnen. Echter moeten wij ons wel aan de wetten en regels hou-
den, wat direct optreden soms lastig maakt. Ook wordt er 
gewerkt aan een integraal plan van aanpak. Dit gaat over een 
strafrechtelijk en bestuursrechtelijke aanpak. Op bestuursrech-
telijk gebied heeft de gemeente al meerdere panden gesloten. 
De woning op het Redemptoristenpark is daar ook een voor-
beeld van.” 

De integrale aanpak voor de veiligheid in Glanerbrug heeft vol-
gens wijkagent Mark Elferink alle aandacht nodig  (foto Jenne Smit)

‘ Glanerbrug verdient een 
goed koor’ 

GLANERBRUG – ‘Glanerbrug verdient een goed koor’ kopte 
de Grensstreek in mei van dit jaar. Het initiatief van Tjitze 
Tuinstra en Remmelt Vriesema een nieuw koor in Glanerbrug 
op te richten leverde drie kandidaten op. “Helaas te weinig 
om samen met de zes leden die we al hebben van een 
volwaardig koor te spreken. Wellicht was de timing ook niet 
helemaal goed,” steken de twee de handen in eigen boezem. 
We willen de komende maand een tweede poging wagen. We 
hebben nog wel een aantal mannen nodig om met Mannen 
Ensemble Glanerbrug uit te kunnen groeien naar een koor 
van 16 mannen.” 

Tjitze Tuinstra (74) heeft zijn 
leven lang gezongen. Van 1975 
tot 2021 eerst bij het Christelijk 
Mannenkoor Glanerbrug 
(C.M.G.) en daarna,  na de 
naamsverandering in 2014, bij 
Mannenklank Glanerbrug. 
Remmelt Vriesema (75) zet 

zich met hart en ziel in voor zijn grote passie: de muziek. Hij 
draagt heel wat jaren zijn steentje bij aan de Muziekvereniging 
Wilhelmina Glanerbrug en het C.M.G., later Mannenklank Gla-
nerbrug.” “Je maakt mij niet wijs dat er in een dorp als Glanerbrug 
met zo’n 17 duizend inwoners geen mannen te vinden zijn die lid 
willen worden van ons nieuwe ensemble,” menen Tjitze en Rem-
melt. “Daarbij denken we bijvoorbeeld ook aan de oud-leden van 
de Brugger Zangers. We zien ons ensemble als een algemeen 
koor met een repertoire dat bestaat uit zowel geestelijke liederen 
als wereldmuziek. Wat zou het mooi zijn dat we uit kunnen groei-
en naar een koor met vier eerste tenoren, tweede tenoren, bari-
tons en bassen. Glanerbrug verdient immers een goed koor.”
 
Kennis maken met Mannen Ensemble Glanerbrug? Dat kan.  
U bent op maandagavond 12, 19 en 26 september van harte wel-
kom op de repetitie in de Rank aan de Schipholtstraat 47.  
De koffie staat vanaf half 8 klaar. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjitze Tuin-
stra. Telefoon: +31633176716. Email: tjitzetuinstra@gmail.com.

“Een sprong in het Duister”, een 
minidocumentaire van RTV Losser 
over oorlog, verzet en moed
LOSSER  Het is de tweede keer dat RTV Losser zich werpt op 
een minidocumentaire over de tweede wereldoorlog. De 
eerst docu ging over de bevrijding van de gemeente Losser op 
2 en 3 april 1945. En werd online gepubliceerd. Deze docu 
werd erg goed ontvangen. Zelfs vanuit Canada ontvingen we 
lovende kritiek. Er werd zelfs een Engelse ondertiteling 
gemaakt om de tweede en derde generatie  van die Neder
land se gemeenschap te kunnen bedienen die de Nederlandse 
taal voor een deel niet (meer) machtig zijn.

Marijke Beuvink en André van Aarsen, die deze docu destijds 
hebben gemaakt, vinden dat ook het bijzondere verhaal van 
Henk Brinkgreve verteld moet worden Zij hebben daarom ook 
de uitvoering van dit project opgepakt. Samen met een groep 
bevlogen mensen vertellen zij het verhaal in een minidocumen-
taire van 15 minuten.
Henk vluchtte in mei 1940 naar Engeland waar hij zich aansloot 
bij de geallieerde strijdkrachten en deel uitmaakte van enkele 
succesvolle commandoraids op door de Duitsers bezet gebied. 
Later volgde hij een opleiding om als geheim agent boven 
Nederland gedropt te worden.
In het kader van de zogenoemde Jedburgh acties werd hij met 
zijn team in september 44 in Overijssel gedropt met een tweele-
dige taak: het team moet informatie voor de operatie Market 
Garden verzamelen en zij moet ervoor zorgen dat de verschil-
lende verzetsgroepen in Overijssel samengevoegd worden tot de 
NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) onder com-
mando van prins Bernhard. De documentaire belicht met name 
de periode van de dropping van het uit drie man bestaande Jed-
burghteam ‘Dudley’ tot aan de dood van Henk bij een Duitse 
inval aan de Broekhoekweg te Losser.
De productie moest worden uitgevoerd met een budget van NUL 
(!) Euro. Dat was dus een uitdaging. De documentaire bestaat uit 
een chronologisch verhaal, verteld door een voice-over met 
nagespeelde scènes en authentieke foto’s.
Via het regionale circuit van amateurtoneelspelers werden de 
acteurs aangetrokken die graag belangeloos hun medewerking 
verleenden aan het vertellen van dit bijzondere verhaal. De 
‘vaste kern’ van RTV Losser zorgde voor het camerawerk, de 
regie en de montage. De locatie en ook de benodigde uniformen 
en attributen werden eveneens gratis ter beschikking gesteld. De 
enige ‘vergoeding’ die de medewerkers ontvingen, bestond uit 

De ‘harde’ kern van de minidocu van RTV Losser 

 Het feestcomité Jan, Hans, Frits, Jopie en Luut

verzorging van de inwendige mens, beschikbaar gesteld door 
Jumbo de Jong in Losser.

Al met al is er een product neergezet dat zich mag laten zien. De 
productie komt online op 12 september, de dag waarop het Jed-
burghteam in 1944 de sprong in het duister waagde boven een 
bezet Overijssel.

Zonder oud zwart witten geen 
feest: vv Glanerbrug 1922/2022
GLANERBRUG  Voetbalvereniging VV Glanerbrug werd op 
maandag 19 september 1922 opgericht en hield in 2015 op te 
bestaan. Op 19 september zouden we het 100 jarig bestaan 
gevierd hebben. En dat willen wij niet zomaar voorbij laten 
gaan. Daarom houden wij op zaterdag 17 september een 
reünie en feestavond voor de oudleden in onze oude kantine. 
Voorafgaand aan het feest gaan we een bloemetje leggen bij 
de gedenksteen van de VV Glanerbrug op het Bultserve.
Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij Jan Middelhoff, 
Hans Poelder, Frits Horstman, Lutje ter Heide en Joop 
Nijkamp. Ze kosten € 5 per stuk.

VV Glanerbrug 100 jaar op Facebook
Ter gelegenheid van 100 jaar VV Glanerbrug is er een Facebook-
pagina in de lucht: VV Glanerbrug 100 jaar. Daar kun je zelf foto’s 
op zetten of kijken naar de foto’s die anderen erop hebben gezet. 
Als iemand nog mooie verhalen heeft of foto’s die kun je er ook 
op zetten dan kan ieder daarvan genieten.
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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

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

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

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

Wij maken alle sleutels                                                                                                                                   
De scholen zijn weer begonnen denk aan een reservesleutel 

voor de kinderen of de fiets.  

Schuttersfeest Glanerbrug: Wie wordt de opvolger van Gerrit Hulsbeek?
GLANERBRUG – Drie jaar geleden werd het laatste schut
tersfeest gehouden aan de Ekersdijk. Met Gerrit Hulsbeek bij 
de senioren en Jayden de Bruin bij de junioren als winnaar. Op 
zondag 11 september zullen de twee een opvolger krijgen. 

Het jaarlijkse schuttersfeest begint op vrijdag 9 september met 
de strijd om de beste dorpsschutter van Glanerbrug. Iedereen 
boven de 18 jaar, dus ook niet-leden, kunnen hieraan deelne-
men. Er wordt met een vuurbuks kaliber 22 (6 mm) geschoten 
op een houten vogel. Degenen die het laatste stukje eraf schiet 
mag zich dorpsschutter van de SV Glanerbrug noemen. Deelne-
men kost € 5. 

Dinsdag 6 september beginnen we ook weer met onze training 
betreffende luchtgeweer en pistoolschieten. Van 19.00 uur tot 
20.00 uur voor de jeugd en vanaf 20.00 uur voor de ouderen. 
Vooral het opgelegde schieten onder de ouderen heeft een erg 
positieve invloed op het luchtgeweer schieten. De woensdag en 
donderdag avond wordt gebruikt om de zaal te aan te kleden. 

Op zaterdag 10 september wordt er s ’avonds afscheid geno-
men van het huidige koningspaar Gerrit en Anja Hulsbeek en 

hofdames Wilmy Temberge-Bornebroek en Hillie Arendshorst-
Flokstra. Tevens worden Hillie Arendshorst-Flokstra (40 jaar 
lid), Han van der Geest (25 jaar) en Joke Sanders-Sjardijn, Karel 
Kap en Jan Wijngaards (10 jaar) gehuldigd. 

Zondag worden onze zusterverenigingen uit Glane, Overdinkel, 
Losser, Oldenzaal en de Duitse schuttersvereniging Heessen 
rond 13.30 uur verwacht. Om 14.00 uur vertrekt de optocht bege-
leid door de Showdrumband Viebergo uit Enschede. De route 
loopt vanaf de Ekersdijk, James Rossstraat, Shackletonstraat, 
Schipholtstraat, Schoolstraat, Ekersdijk terug naar de parkeer-
plaats bij het clublokaal. Daar wordt de inspectie door de 
koningsparen gehouden en aansluitend de dodenherdenking. 
Daarna wordt de vogel gedoopt met het bekende bier uit Twente 
en wordt er met de ereschoten begonnen waarna we verder gaan 
om het Koningschap van Glanerbrug. Tijdens het schieten zal 
het dweilorkest van Viebergo optreden.

Voor de jeugd van 8 tot 18 jaar is er vogelschieten om het jeugd-
koningschap van Glanerbrug.  Hier kunnen ook niet-leden gratis 
aan deelnemen. Meelopen in de optocht kan ook, maar dan wel 
graag in spijkerbroek met wit hemd of T-shirt. Zondagavond is er 

koningsbal voor het nieuwe koningspaar en (jeugd koning) en 
zullen de prijzen van de afgeschoten onderdelen worden over-
handigd. De muziek wordt verzorgd door een d.j., Aanvang 20.00 
uur, toegang gratis. Iedereen is van harte welkom.

Drie jaar geleden waren Gerrit Hulsbeek en Jayden de Bruin de 
schutterskoningen van de SV Glanerbrug. Wie wordt er dit jaar 
hun opvolger?  (foto Jenne Smit)
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GVV EILERMARK
Zaterdag 10 september
Thuis
10:00 Eilermark JO11-1 - Sparta E. JO11-2
12:00 Eilermark JO17-1 - LSV JO17-1
12:30 Eilermark JO15-1 - Avanti W. JO15-2
14:30 Eilermark 1 - Sportlust Gl. 1
Uit
08:30 Victoria ‘28 JO9-2 - Eilermark JO9-1
08:45 BSC Unisson JO9-3 - Eilermark JO9-2
08:45 BSC Unisson JO9-4 - Eilermark JO9-3
09:30 Victoria ‘28 JO11-2 - Eilermark JO11-2
10:00 KOSC MO13-1 - Eilermark MO13-1
11:15 De Tubanters JO13-2 - Eilermark JO13-1
17:00 Avanti W. 4 - Eilermark 2
Sportpark ‘T Opbroek Rijssen
09:30 Wilh’school JO7-1 - Eilermark JO7-1
09:50 Eilermark JO7-1 - s.v. Rijssen JO7-1
10:10 Haaksbergen JO7-1 - Eilermark JO7-1
Zondag 11 september
Thuis
10:00 Eilermark 3 - Rood Zwart 5
11:45 Eilermark VR1 - TVC ‘28 VR2
Woensdag 14 september
Uit
20:00 UD W. VR25+1 - Eilermark VR25+2

Donderdag 15 september
Thuis
20:00 Eilermark VR1 - LSV JO17-1
Vrijdag 16 september
Thuis
19:30 Eilermark VR25+1 - NEO VR25+1
Zaterdag 17 september
Sportpark Eilermark
08:30 Wilh.’school JO7-1 - Eilermark JO7-1
09:30 Eilermark JO7-1 - s.v. Rijssen JO7-1
09:30 Eilermark JO7-1 - Haaksbergen JO7-1
Thuis
09:00 Eilermark JO9-3 - Rigtersbleek JO9-3
09:30 Eilermark MO13-1 - Quick ‘20 MO13-1
10:00 Eilermark JO11-1 - Victoria ‘28 JO11-2
10:00 Eilermark JO11-2 - S.V. Losser JO11-2
10:45 Eilermark JO13-2 - Sparta E. JO13-4
12:00 Eilermark JO13-1 - Sparta E. JO13-2
13:15 Eilermark JO15-1 - Bon Boys JO15-2
15:00 Eilermark 2 - Haaksbergen 2
16:00 Eilermark 18+1 - Enschede SC 18+1
17:00 Eilermark 1 - Sparta E. 1
Uit
08:30 S.V. Losser JO9-2 - Eilermark JO9-1
09:00 SC Overdinkel JO9-2JM - Eilermark JO-2
12:45 Quick ‘20 JO17-3 - Eilermark JO17-1

14:30 S.V. Losser 1 - Eilermark 1
Zondag 18 september
Thuis
10:00 Eilermark 3 - SDC ‘12 4
Uit
12:00 SVO Twickel VR1 - Eilermark VR1

SV SPORTLUST
Zaterdag 10 september
Thuis
09:45 Sportlust Gl. JO10-1 - EMOS JO10-2JM
10:00 Sc. Overdinkel JO12-1 - Sportlust  JO12-1
13:00 Sportlust Gl. 2 - Enschede SC 2
15:00 Sportlust Gl. JO19-2 - Lutte De JO19-2
Uit
10:55 Vogido JO15-4JM - Sportlust Gl. JO15-1
14:30 Eilermark 1 - Sportlust Gl. 1
15:00 Sparta E. JO19-3 - Sportlust Gl. JO19-1
16:15 S.V. Losser 3 - Sportlust Gl. 3
16:15 S.V. Losser 8 - Sportlust Gl. 4
Zaterdag 17 september
Thuis
11:00 Sportlust Gl. JO15-1 - Sparta E. JO15-3
12:45 Sportlust Gl. 3 - Avanti W. 3
13:00 Sportlust Gl. 2 - Avanti W. 2
14:30 Sportlust Gl. JO19-1 - Vogido JO19-2

Uit
09:45 Quick ‘20 JO12-5 - Sportlust Gl. JO12-1
10:50 Vogido MO10-2 - Sportlust Gl. JO10-1
12:30 Vogido JO19-3 - Sportlust Gl. JO19-2
12:35 Rigtersbleek O23-1 - Sportlust Gl. O23-1
15:30 Rigtersbleek 1 - Sportlust Gl. 1
17:00 Sc. Overdinkel 2 -  Sportlust Gl. 4

SC OVERDINKEL 
Zaterdag 10 September
Thuis
10:00 Overdinkel JO11-1JM - SV De Lutte JO11-1
10:00 Overdinkel JO12-1 - Sportlust Gl. JO12-1
10:00 Overdinkel JO10-1 - FC Berghuizen MO10-1
10:00 Overdinkel MO12-1 - De Tubanters  JO12-6
10:00 Overdinkel JO10-2 - Quick ‘20 JO10-7
11:30 Overdinkel JO15-2 - Sparta E. JO15-3
14:00 Overdinkel JO17-1 - De Tubanters  JO17-2
Uit
08:30 De Tubanters JO9-4 - Overdinkel JO9-2JM
09:45 BSC Unisson JO9-1 - Overdinkel JO9-1JM
11:15 Quick ‘20 JO13-3JM - Overdinkel JO13-1JM
11:30 Bon Boys JO15-2 - Overdinkel JO15-1
13:20 Vogido MO17-1 - Sc. Overdinkel MO17-1
14:30 LSV  JO19-1 - Sc. Overdinkel JO19-1
16:30 Vogido 5 - Sc. Overdinkel 2

Zondag 11 September
Thuis
10:45 Sc. Overdinkel 3 - Manderveen 2
14:00 Sc. Overdinkel 1 - Langeveen 1
Zaterdag 17 September
Thuis
09:00 Overdinkel JO9-1JM - Victoria ‘28 JO9-1
09:00 Overdinkel JO9-2JM - Eilermark JO9-2
10:00 Sc. Overdinkel JO12-1 - LSV JO12-1
10:00 Overdinkel JO11-1JM - Quick ‘20 JO11-5
10:00 Sc. Overdinkel JO10-1 - RSC JO10-1JM
10:00 Sc. Overdinkel JO10-2 - Vogido MO10-1
10:30 Overdinkel MO17-1 - S.V. Losser MO17-1
11:15 Overdinkel JO13-1JM - De Esch JO13-1
11:30 Sc. Overdinkel JO15-2 – LSV JO15-2
13:00 Overdinkel JO15-1 - Quick ‘20 JO15-3
14:00 Overdinkel JO19-1 - Quick ‘20 JO19-2
17:00 Sc. Overdinkel 2 - Sportlust Gl. 4
Uit
09:45 S.V. Losser JO12-4 - Overdinkel MO12-1
13:00 FC Suryoye-Med. JO17-1 - Overdinkel JO17-1
Zondag 18 September
Uit
11:00 KOSC 4 - Sc. Overdinkel 3
14:00 S.V. Vasse 1 - Sc. Overdinkel 1

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

GKV ONS CLUBJE

Avanti Wilskracht  
(zondag derde klasse A)
Staf
Trainer: Remco Dokter  
(tweede seizoen) 
Assistent-trainer/leider:  
Jan de Vries 
Keeperstrainer: Peter Genegel 
Grensrechter: Tom Sanneman 
Leider: Leo Elfrink 
Fysio: Anne Lamers en Jos 
Ekelhof 

Team
Vertrokken:
Diego Scholtens (gestopt)

Nieuw: Sem Kuiper, Pepijn Swerink, Jay Bornebroek, Cas Beune 
en Gijs Zuijdgeest (Avanti Wilskracht O-19), Youssuf Houssaini 
(Rohda Raalte O-19), Guus Schenning (lager elftal). 

Verwachtingen: Het is lastig inschatten, want we hebben best 
veel nieuwe ploegen gekregen in deze klasse. Ik verwacht een 
bredere groep teams die aan elkaar gewaagd gaan zijn en om de 
bovenste plekken mee gaan strijden. Wij hebben vorig seizoen 
een hele grote kans gehad om te promoveren. Het team is zo goed 
als helemaal bij elkaar gebleven Alleen Diego is gestopt. Ik ben 
benieuwd hoe onze keepers en het team dit verlies op gaat 
vangen. Vorig jaar zat het ons ook niet echt tegen. Veel zal ook 
afhangen van uitblijven van blessures en schorsingen. Wel 
hebben we een aantal jeugdige spelers erbij, dus in de breedte 
zijn we er sterker op geworden. 

Selectie: Sem Kuiper, Guus Schenning, Daan Schenning, Joep 
Hoomans, Danny Nordkamp, Ruud Kruse, Thom Theussink, Cas 
Beune, Ivar Lienesch, Gijs ten Bos, Ryan Jack, Youssuf Housaini, 
Gijs Zuijdgeest, Jay Bornebroek, Lars Nijland, Carlos Scholtens, 
Ruud Bosman, Pepijn Swerink.

Remco Dokter

De bal rolt weer… eindelijk
De voetballers van Avanti W., Eilermark en Sportlust zijn 
druk bezig met de voorbereidingen op de competitie. De 
eerste oefenwedstrijden werden eins augustus, begin 
september gespeeld, nu de bekerwedstrijden en in het 
weekend van 24 en 25 september begint de competitie. In 
deze Grensstreek zoals u van gewend bent de selecties 
waarmee de Glanerbrugse voetbalverenigingen succes hopen 
te behalen. 

Eilermark zaterdag (vierde klasse G)
Staf
Trainer/coach:  Boy  Jhan Jhan 
(tweede seizoen)
Keeperstrainer: Kai Wermer
Grensrechter: Robbie Smits
Begeleiding: Marcel Naafs en 
Albert van der Sluis

Team
Vertrokken:
Pascal (lager elftal) 
 
Nieuw: Adam Domenico, Mika Halff  (beide Sportlust Glaner-
brug), Tim Huistede  (Udi), Ryan Rijkschroef  (Vogido), Ramon 
Schurink en Luuk Vleugels (Sportclub Enschede)
 
Verwachtingen: Willen graag bij de eerste vier eindigen en 
eventueel een periode of een kampioenschap. Constant pres-
teren met de groep met aanvallend en mooi voetbal.

GVV Eilermark  
(zondag tweede klasse I)
Staf
Trainer/coach: Wesley 
Sanders (zevende seizoen)
Assistent trainers: Ygur Zefvi, 
Tuncay Bulut
Keeperstrainer: ?
Begeleiding: Cees Stuut en 
Eddy Bodde
 
Team
Vertrokken: Jordy de Jong (vv Losser) en Kerem Hayta (TVV)

Nieuw: Qays Shaysteh (Tubantia Hengelo), Fahad Saadi 
(Barbaros Hengelo), Job Nieboer, Wail Cheheb, Youri Bont (alle 
drie van Vogido), Joey Fokking, Noussair el Moutaouahidi (beide 
van Suryoye), Diego Jonker (Sparta Enschede) en Mihail 
Mihailov (Sportclub Enschede)

Verwachtingen: We willen beter eindigen dan afgelopen 
seizoen.  Willen mooie wedstrijden spelen en het maximale uit 
de groep halen.

Boy Jhan Jhan

Wesley Sanders

Jan Becks (l) en Danny Bremer

SV Sportlust Glanerbrug  
(zaterdag vierde klasse G)
Staf
Trainers: Danny Bremer en 
Jan Becks (eerste seizoen)
Keeperstrainer: Edwin van 
Amersfoort
Begeleiding: Jeffrey Spijk en 
Arjan van Vonno
Verzorgster: Karlijn Blekken-
horst
Grensrechter: Jarno Rooijakkers
Materiaal: Mattie Bremer
 
Team
Vertrokken: Mika Half (Eilermark), Mitchell Westerink (NEO)

Nieuw: Ramon Kuipers (kvv Losser), Gerben Papenburg, Robin 
Jager (Avanti W.), Micka Bijsterbosch (Phenix), Twan van Beek 
(Sparta), Dani Westerink (Eilermark), Ferdy Henze Kasirga 
(eigen jeugd ) en Marco Kemps (Phenix) 

Verwachtingen: Goed meedoen om de bovenste plekken.

De volledige selectie: Keepers: Jan ten Velde, Marco Kemps
Spelers: Bjarne Eggert, Carel Zwolle, Ferdy Henze Kasinga, Ger-
ben Papenburg, Julian Zwaferink, Mitchell Krommendijk, Jesse 
Kwekkeboom, Maxim Jager, Micka Bijsterbosch, Noah Riemers-
ma, Ramon Kuipers, Robin Jager, Sven Dost, Dani Westerink, 
Key Wienk.

De volledige selectie: Keepers: Daylan Kuipers en Sydney Zeeen
Spelers: Joey Fokking, Nick Wolters, Vents Vanage, Mitch Veens-
ma, Nigel Priekaar, Dehly Nahrwold, Qays Shaysteh, Boy Strijker, 
Lesley Nahrwold, Farough Saadi, Marwan Belfassi, Antonio 
Giamblanco, Desmond Holtkamp, Mihail Mihailov, Diego Jon-
kers, Delem Hayta, Wail Caheb, Job Nieboer, Fahad Saadi, Carlos 
Jonkers, Youri Bont, Noussair el Mouaouahidi en Jody Erkens

Rutbeek Triathlondag 
ENSCHEDE  De 38jarige triathlonclub TCT organiseert zondag 
18 september op en om het Rutbeekterrein een triathlondag. Dit 
is een laagdrempelig evenement, bedoeld om kennis te maken 
met de sport en een mooie, sportieve dag te beleven. 

Afstanden  
Deze triathlon kent een jeugdafstand,  ‘achtste’ en een ‘kwart’ 
triathlon. Er zijn ook aparte startseries speciaal voor de dames 
en een wedstrijd serie voor de mannen en vrouwen die voor de 
prijzen willen gaan! Voor iedereen is er wel een afstand die bij 
hem/haar past.  

Ouderkind triathlon
Een van de ‘afstanden’ is een ouder-kind-triathlon, hierbij wor-
den alle onderdelen in estafette-vorm afgelegd. De ouders kun-
nen dan samen met de kinderen sporten. Dit is natuurlijk ook 
heel leuk om samen met vriendjes, vriendinnetjes en hun ouders 
te doen.

De inschrijving zal op 16 september sluiten, na inschrijving is 
niet mogelijk. Inschrijven? Ga naar het kopje 'inschrijven'.
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Almelo (4x)
Arnhem 
Assen
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Drachten

Emmen (3x)
Enschede (5x)
Enter
Geleen
Glanerbrug

Goor
Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen
Heerlen

Hengelo (2x)
Helmond
Hoogeveen
Klazienaveen
Losser

Maastricht
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel

Raalte
's Heerenberg
Tubbergen
Ulft
Veenendaal

Venlo
Vlaardingen
Waalwijk
Winschoten
Winterswijk (3x)

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

Wij zoeken collega's van 13 tot 99 jaar!
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De  aanbiedingen zijn geldig van 
5 september  t/m 19 september 2022

@medikamentediegrenze

Lijm

Nestlé Pedigree

Theedoek

Ariel

Calvin Klein

Tandenborstels

Appelsientje

Parodontax

Prostacare*

Bruno Banani

Nivea

Robijn 

Blasecare*

Duyvis

Instant dry 2gr
Per stuk € 0,29

Joe big cocao 45 gr of 
orange dreams 31gr 
Per stuk € 0,19 

Dentastix mini 45gr 
Per stuk € 0,59 

Katoen 2st
50x70 cm

Wasmiddel 
Strahlend Rein 1,65l

Eternity summer 
Woman edp 100ml

Diverse soorten 
Per stuk € 0,29 

Goudappeltje 
100% puur sap 200ml 
Per stuk € 0,29 

Tandpasta 
Herbal fresh of extra 75ml

Forte 60st

Limited edition man edt 50ml 

Shampoo
Splashy ocean 250ml

Geurkaars 
Zwitsal, paradise secret of 
rose chique 115gr

Plus 15st

Pindakaas 
Crunchy of sweet 290gr

-44%

-82% -63%

-85% -61% -50%

-64%

-62%

elders   € 2,29

elders   € 26,99 elders   € 2,71

elders   € 9,99 elders   € 5,15 elders   € 5,99

elders   € 13,99

elders   € 39,59

-92%

  € 1,00
8 voor

elders   € 11,99

-93%

  € 1,00
8 voor

elders   € 15,12

-52%

  € 1,00
2 voor

elders   € 2,09

-73%

  € 1,00
8 voor

elders   € 3,75

-63%

  € 5,99
24 voor

elders   € 16,24

€ 1,29

€ 4,99 € 1,00

€ 1,49 € 1,99 € 2,99

€ 4,99 € 1,00 € 1,00

€ 14,99

Bedwingt en voorkomt
blaasontsteking

Voor behoud normale 
prostaatfunctie

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

*Statiegeld

2gr

2st

45/31gr 45gr

30 wasbeurten 15st60st

100ml 50ml

200ml

75ml

250ml

115gr

290gr

Plus 15st

Bedwingt en voorkomt
blaasontsteking

50x70 cm Herbal fresh of extra 75ml

Splashy ocean 250mlPer stuk € 0,29

Crunchy of sweet 290gr
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