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Schutterskoningen
Jay Walda en Jan Wijngaards
van Schuttersvereniging
Glanerbrug

Hoe het NIET moet...
stapels Grensstreken in
blikvanger

Met 'Sjors Creatief' op
bezoek bij Wilhelmina

Glanerbrug droomt ‘weer’
De Glanerbruggers hebben afgelopen
zondag de regen getrotseerd.
Ze hebben er mede voor gezorgd dat het
eerste dorpsfeest na negen jaar stilte een
succes is geworden.
Een dorpsfeest stond op het ‘verlanglijstje’
van de Glanerbruggers. Dat bleek ook uit de
dromen die de afgelopen maanden door de
kartrekkers van ‘De Droom’ zijn opgehaald
bij de inwoners. Naast de wens om
zwembad De Brug te heropenen en een
veiliger Gronausestraat.
In deze fotocollage een impressie van het
Brugger Festijn. Meer foto’s zijn te zien op
de Facebookpagina van de Grensstreek en
Glanerbrug-Digitaal.

Feestweek St.Gerardusschool
eindigt met reünie

Unieke FC TWENTE editie van
DE GLANERBRUGGER, roodblond bier

GLANERBRUG - Op maandag 26 september wordt de
feestweek ’s morgens door een ‘speciale’ gast geopend.
Bovendien wordt de tijdcapsule begraven op het schoolplein.
’s Middags is het opa- en oma spelletjesmiddag met oude
spelletjes van vroeger.

GLANERBRUG - De FC Twente supportersvereniging SV
Glanerbrug introduceert een unieke FC Twente editie van het
naar eigen recept ontwikkelde roodblonde bier genaamd
‘De Glanerbrugger, voor de noaber’. Gebrouwen bij de
ambachtelijke brouwerij Brouwersnös in bierstad Groenlo.

Dinsdag is het sport- en speldag
voor de leerlingen. En op
woensdag is het de beurt aan de
cultuur. Met als afsluiting een
groots optreden voor alle ouders
van 14.45 tot 15.30 uur in sporthal De Brug. Thema: Dansen en
muziek vroeger en nu.

Op donderdag wordt een vossenjacht gehouden langs de
huidige locatie en de twee
‘oude’ waar de Gerardus ooit
was gevestigd. Vanaf 17.00 uur
is er een diner en disco. De
vrijdagmorgen wordt creatief
gevuld. Elke leerling maakt

een kunstwerk voor de themamuur ‘100 jaar St. Gerardus’.
Reünie
De feestweek wordt vrijdagavond afgesloten met de reünie voor oud-leerlingen en
leerkrachten. Er worden tussen de 300 en 350 bezoekers
verwacht. Er zijn nog enkele
kaarten te koop.
Voor deze reünie moet u dus
een kaartje hebben dat alleen
digitaal te krijgen is 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. 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.

Hemelvaartsdag 2001. De
bekerfinale PSV – FC Twente.
Held van de wedstrijd is FC
Twente keeper Sander Boschker, die maar liefst drie penalties stopt. De kolkende Kuip
gevuld met heel veel FC Twente fans ontploft. FC Twente

wint de beker! “Kolka, Kolka,
Boschker!” is één van de
legendarische uitspraken en
slogans van oud-spelers, commentatoren en stafleden van
FC Twente die te vinden zijn
op de 10 verschillende etiketten van deze editie van De

sv Glanerbrug pesenteert het nieuwe biertje op het Brugger Festijn 

Glanerbrugger. Verzamel ze
alle 10!
Goed doel
Het goede doel is deze keer de
actie ‘Hart van Twente’. SV
Glanerbrug doneert de volledige opbrengst aan Hart van
Twente. Dit maatschappelijk
initiatief van FC Twente is er
speciaal voor kinderen en jongeren uit de regio die in een
zorgelijke of moeilijke situatie
zitten.

(foto Jenne Smit)
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MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

GLANERBRUG

Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente

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

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de
Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer: SHT,
Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088555 11 88.

Gezondheidscentrum Glanermaten

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’

www.indienstvanhetleven.nl

Lizette JonkersRoelofs
Uitvaarthuis Glanerbrug
Kerkstraat 14, Glanerbrug

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.

Bel (053) 431 23 89

Maartje Kraamzorg

Colofon

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

De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 6 oktober 2022.
U kunt de copy tot en met de vrijdag voor deze datum inleveren tot
17.00 uur.

Samenwerkende Apotheken Enschede

Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen:
J. Smit
Nieuw Frieslandstraat 37
7532 ZB Glanerbrug
Email: jenne.smit@gmail.com

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

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 huisnummer.
De Grensstreek verschijnt in een oplage van 15.000 exemplaren.
Druk: Rodi Media. Verspreiding: door All-Inn in Glanerbrug en
Enschede-Oost. Dagen verspreiding op woensdag of donderdag.
Afhaalpunten in Losser en Overdinkel:
Losser
– Primera Marcel, B. Leurinkstraat 5
– Jumbo de Jong, De Brink 46
Overdinkel
– Plus Bellers, Hoofdstraat 163
Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de in deze krant
gemaakte druk- en zetfouten en het niet bezorgen van de krant.

Openingstijden:

Apotheek De Eekmaat

Podotherapie Podofit
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6.
Telefoon: 0532030055

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

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN
Inloop voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere maandagmiddag van
14.00 - 17.00 uur en iedere woensdagochtend tussen 9.00 en
12.00 uur. Adres: Schipholtstraat 48B (voormalige veegpost)
Aanwezig op de inloop zijn:
Wijkcoaches van de Wijkteams Enschede (sluiten zowel maandag als woensdag aan tijdens de inloop-tijden). Het Wijkteam is
ook per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@twentsealliantie.nl
Buurtbemiddeling (voorlopig op de eerste maandag van de
maand, na de zomervakantie op de eerste woensdag van de
maand)
Medewerker van de Twentse Alliantie (sluit aan zowel maandag als woensdag tijdens de inloop-tijden)
Domijn (voorlopig niet fysiek, wel telefonisch consult mogelijk)
Wijkagent (woensdagen tussen 10.30-11.30 uur)
Dorpsraad (nadere afspraken worden nog gemaakt)
Budget Advies Teams (woensdagen tussen 09.30 en 12.00 uur)
Handhaving (niet fysiek, wel telefonisch consult mogelijk)
Intact herstel en zelfhulp (Tactus) oneven weken van 10.30 –
12.00 uur
M-pact en Power
Liberein

Apotheek Esmarke
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00
uur tot 17.30 uur.
Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de Centrum
Apotheek. De Centrum Apotheek, Beltstraat 43, verzorgt de
avond-, nacht- en weekenddiensten voor Enschede. Telefoon:
0534314664.
Mensen uit Losser kunnen buiten de openingstijden van de
apotheken in Losser voor spoedrecepten tot 23.00 uur terecht bij
apotheek Oldenzaal aan de Prins Bernardstraat 4 in Oldenzaal.
Telefoon: 0541516515.Daarna bij de dienstdoende apotheken in
Enschede of Hengelo.

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 25 september 10.00 uur ds. H. Kroeskop
Zondag 2 oktober 10.00 uur ds. O. Reitsma
Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Zondag 25 september 10.30 uur: Viering met doop met pastoraal medewerkster Carla Barbée en pater Sait mmv herenkoor
(Vredeszondag, oecumenisch)
Zaterdag 1 oktober 16.00 uur: doopviering met pastoraal
medewerkster Carla Barbée
Vrijdag 7 oktober 10.00 uur: viering met pastoraal vicaris
Willy Rekveld (parochiehuis)

Schoolstraat 20. Telefoon: 0534618738.

Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. Telefoon: 0537000000.

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

Liberein, locatie Ariënshuis. Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen:
Zaterdag 24 september 18.00 uur: Viering met organist en koor
Zaterdag 2 oktober 18.00 uur: Viering met organist en koor
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Het traditionele Jodendom in
relatie tot het Nieuwe Testament
GLANERBRUG - Ds. Reinier Gosker houdt op uitnodiging van
de commissie Bezinning & Inspiratie van de protestantse
kerken van Glanerbrug en Losser op zondagmiddag 2 oktober
een lezing over de verhouding van het traditionele Jodendom
tot het Nieuwe Testament.
Ds. Gosker zal met belangstellenden in gesprek gaan over een
drietal vragen:
1) Hoe wordt het Nieuwe Testament vanuit de (orthodox) Joodse
traditie benaderd?
2) Wat zijn voor christenen valkuilen als de Bijbel overwegend
gelezen en geïnterpreteerd wordt door een ‘westerse’ bril?
3) Wat is specifiek aan de Joodse kijk op leven en geloof?
Reinier Gosker studeerde theologie in Kampen, Amsterdam en
Jena. Hij begon zijn loopbaan in 1977 als vicaris in de Niederländische Ökumenische Gemeinde in Berlijn, en was vanaf 1982
gemeentepredikant in Amsterdam, Scherpenzeel, Zuidwolde en
Wesepe. Na zijn emeritaat in 2016 diende hij de kerk als secretaris van de landelijke Protestantse Raad voor Kerk & Israël. Op dit
moment is hij voorzitter van de Classicale Kerk & Israël Werkgroep in Overijssel-Flevoland.
De bijeenkomst vindt op zondag 2 oktober
plaats in de Protestantse kerk in Glanerbrug
(Gronausestraat 1200) en begint om 15.00
uur. Entree kost € 6,00 inclusief een consumptie. Aanmelding vooraf gewenst via
kaartenbeni@protestantsegemeentelosser.nl
of 053 538 3152 (Wilma ten Bolscher).

COLUMN

herinneringen aan de gerardusschool
Bijna tachtig jaar geleden maakte ik na de ‘bewaarschool’ mijn
opwachting bij juffrouw Dientje van de Gerardus. Haar zus Jo
gaf les aan de jongens van de derde. Ze waren allebei van Heersche en woonden achter de kruidenierswinkel, tegenover de
huidige AH.
Juffrouw Dientje van de eerste klas heeft mij lezen geleerd.
Dankbaar! Ze had als bijnaam ‘Schommeltrientje’. Omdat ze
een afwijking aan haar voeten had, kreeg ze - onbarmhartig als
de jeugd soms kan zijn - deze bijnaam.
Af en toe was er luchtalarm en dan doken we allemaal onder
onze schoolbanken. Dan waren we ‘veilig’ als er een bom op
onze school zou vallen…
In 1944 bezetten de Duitsers onze school. Daarna kregen we
les in de bijzaaltjes van de Vereniging, tussen onze school en de
kerk.Na de bevrijding in 1945 kregen we juffrouw Jo. Bij de
overgang naar de vierde klas van meester Guus Walters, kreeg
ik voor mijn rapport van haar een konijn, dat ik als dank aan
onze bevrijders Rabbit moest noemen. Heeft dezelfde route
gevolgd als Flappie van Youp van ‘t Hek…

Omzien naar elkaar door te ontmoeten

Er is een gevarieerd programma (als onderdeel van de week van
de eenzaamheid) met experts, ervaringsdeskundige, workshops
en initiatiefnemers van projecten.
Bezoekers kunnen ambassadeur worden van Samen1Enschede
en krijgen daarvoor een certificaat. Iedereen is welkom om een
praatje te maken. Er is plek voor 100 mensen. Vol is vol.
Aanmelding kan via info.glanerbrug@gmail.com.
Meer informatie op www.maakeenseenpraatje.nl

Toch hebben de ervaringen met deze dames en heren ertoe
geleid dat ik koos voor het beroep van leraar. In juni 1957 slaagde ik voor het onderwijzersdiploma. De voorzitter van het
schoolbestuur, pastoor Puntman, vroeg mij toen of ik één dag
les wilde geven.
Trots als een pauw was ik, dat ik dit mocht doen op mijn oude
school!
Henk van der Vegt

Het koningsschieten kende een spannend verloop doordat de
staart en de romp maar niet wilden vallen. De staart sneuvelde
dankzij Rudy Meester pas bij het 321ste schot. En de nieuwbakken schutterskoning had maar liefst acht schoten nodig om de
romp neer te halen. Koning Jan Wijngaards koos zijn vrouw Els
als koningin. En als adjudant zal Rudy Meester de schutters
koning het komende seizoen vergezellen.

Ontmoetingsbijeenkomst in Enschede Oost

Met het door het Coronafondssteunpakket gesteunde initiatief
wordt gezelligheid en het elkaar ontmoeten na de coronaperiode gestimuleerd. Mensen kunnen onder het genot van een
drankje, broodje en kop soep het programma gratis bijwonen.

Je kon hem aan het huilen krijgen als je vroeg: “Meester, vertel
nog eens iets over Ruys de Beerenbroeck”. Hebben we misbruik
van gemaakt, rotjongens, die we waren.

Jan Wijngaards schutterskoning Glanerbrug

(Foto: Reinier Gosker)

GLANERBRUG - Bewoners, verenigingen en stichtingen in
Enschede hebben samen met Samen1Enschede en Liberein in
Glanerbrug het initiatief
genomen om na de coronaperiode tijdens de week
van de eenzaamheid op 5
oktober een ontmoetingsbijeenkomst bij Mr. Pancake, Gronausestraat 710 B
(naast het klooster) van
15.00 tot 18.00 uur te organiseren. Het netwerk wil
met inzet van iedereen een
hart onder de riem steken
en de mensen de mogelijkheid te geven om kleinere
initiatieven die bijdragen
aan ontmoetingen en fijn
contact maken en daarmee eenzaamheid te verminderen te presenteren.
Denk onder andere samen
koffiedrinken, wandelen, handwerken. Goede ideeën en initiatieven die hier aan bijdragen kunnen kleine financiële ondersteuning krijgen.

Meester Walter leerde ons de schoolslag in de Zwagermansbeek, halfweg
Losser. Ik droeg toen het veel te grote
zwarte zwempak van mijn moeder. Er was niets anders.. In de
vijfde hadden we meester Heurman. Als je de catechismusvragen niet goed kende, kreeg je tikken op je vingers met de ‘leilat’
(lineaal). Ten slotte de zesde klas bij meester Nijkamp. Hij had
als bijnaam ‘Knijpie’. Andere tijden, andere zeden...

Jay Walda was bij de jeugd een terechte winnaar. Hij schoot ook
de kop en de staart van de vogel voordat hij als laatste de romp
naar beneden haalde. Aan het koningsschieten deden dit jaar
acht leden mee, waaronder drie vrouwen. Bij de jeugd namen
drie meisjes en elf jongens deel.

Verloop koningsschieten Glanerbrug

Schutterskoningen Jan Wijngaards en Jay Walda 

(foto Jenne Smit)

GLANERBRUG – Jan Wijngaards is dit jaar gekroond tot
schutterskoning van de schuttersvereniging Glanerbrug. Hij
slaagde er bij het koningsschieten in de overgebleven romp
van de houten vogel met het 391ste schot te verschalken. Bij
de jeugd won de 12-jarige Jay Walda die met het 331ste schot
de laatste resten van de vogel naar beneden haalde. Het open
kampioenschap van Glanerbrug werd gewonnen door Johan
Eigeman. Hij verschalkte de vogel met het 174ste schot.

Bij de senioren:
Schot 12 – ei – Gerrit Hulsbeek
Schot 69 – kop – Günter Bernt
Schot 51 – rechter poot – Truus Bosman
Schot 76 – linker poot – Gerrit Hulsbeek
Schot 194 – rechter vleugel – Rudy Meester
Schot 201 – linker vleugel – Truus Bosman
Schot 321 – staart – Rudy Meester
Schot 391 – romp – Jan Wijngaard
Bij de jeugd:
Schot 85 – kop - Jay Walda
Schot 113 – staart - Jay Walda
Schot 252 – rechter vleugel – Cas de Jong
Schot 298 – linker vleugel – Jochem Schreurs
Schot 331 – romp – Jay Walda

Vrouwengilde over vrijwillig levenseinde
GLANERBRUG – Op vrijdag 7 oktober organiseert Vrouwen
gilde Glanerbrug in het parochiehuis aan de Kerkstraat een
bijeenkomst over vrijwillig levenseinde. Aanvang: 14.00 uur.
Deze middag wordt verzorgd door de heer J. Bos van de
Nederlandse Vereniging Vrijwillige Levenseinde. Op deze
activiteit is iedereen van harte welkom, ook niet-leden. Zij
betalen € 5 per activiteit, exclusief koffie/thee en of een
drankje.
De Nederlandse Vereniging Vrijwillige Levenseinde is er voor
hulp aan iedereen die waardig wil sterven. Er wordt gestreden
voor een optimale uitvoering van de euthanasiewet en hulp
gegeven aan mensen die hun leven als voltooid beschouwen.
Ook wordt er informatie gegeven over de beslissingen rondom

het levenseinde, de wilsverklaring en de vraag
of euthanasie bij dementie mogelijk is. Al deze
facetten zullen aan de orde komen. Tevens is er gelegenheid tot
het stellen van vragen en mocht de gelegenheid zich voor doen
tot het voeren van een discussie.
Is Vrouwengilde iets voor u?
Het Vrouwengilde Glanerbrug is een echte mensenvereniging,
waarin ieder zijn plek heeft. En waarbinnen leden op allerlei
manieren betrokken kunnen zijn: de één doet volop mee aan
activiteiten - of organiseert ze zelf - de ander leest alleen het programmablad en laat zich verrassen door het programma wat zijn
Lees verder op pagina 4
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Vervolg van pagina 3
belangstelling heeft - een volgende profiteert
van de feestelijke programma’s o.a. sinterklaas
- kerst - nieuwjaarsbijeenkomst of afsluiting.
Dat kan allemaal: iedereen is welkom.
Een ander belangrijk uitgangspunt van onze
vereniging is: we hebben oog voor elkaar en
komen voor elkaar op. Ook voor de kwetsbaren
onder ons, o.a. de zieken van wie de wereld
gekrompen is tot een kamer of al degenen die
de deur om wat voor reden dan ook niet uit
kunnen. Of de eenzamen onder ons die soms
langer dan een week geen mens meer spreken.
Gelukkig zorgt ons Vrouwengilde voor leven in

de brouwerij door de meest leuke activiteiten
aan te bieden, omdat we weten hoe belangrijk
het is om als ouderen actief te blijven en solidair met elkaar te zijn. Dus stap over de drempel en kom onze activiteiten bezoeken.
Het Vrouwengilde Glanerbrug hanteert een
contributie van slechts € 25 per jaar. De meeste
activiteiten vinden plaats in het parochiehuis
Kerkstraat 18. Meestal vanaf 14.00 uur.
Meer informatie?
Frouwke Velthuis-Renshof, voorzitter en secretaris, (053-4615387).
(foto: Freepik.com)

GR EN SS TR
GLANE

RBRUG

EE K
Hervormde

Huisartsen

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

g G
ERBRU
ERBRU
GLAN
gLan
VOOR
VOOR
En EN
T VAN
T Van
KRAN
KRan
DÈ DE

t-

190 jaar lidmaa
Hulde voor
HOT
schap bij

3

6

ink
Milan Ziemer
NK
vierde op

Gemeen

GEL OOF EN
GEZ OND HEID

7

Petra Zeph
at nieuwe
bekkenfysiothe
in Glanerbru rapeut
g

rug in

opvont te

he do
Historiscru
g
Glanerb

Tandarts

Voor spoedg
evallen buiten
Stadsdeel
de tandart
de spreeku
Oost
sendienst.
ren kunt
A - Ingedie
Telefoon:
Website:
nde Bouwa
0900-1282632. u bellen met
www.zoekuwzo
- Keppele
anvragen
rg.nl
rdijk 300
(20100129):
huis;
Op deze website
het bouwen
van een woon
- Wollegrasstraat
lijnszorgverlen vindt u alle in Glanerb
woon22 (201001
rug werkzam
kapel op
vindt informa ers op een overzic
13): het plaatse
een woonhu
e eerste
htelijke wijze
te zingen!
n van een
- Heliosla
is;
Man durf met en bij het
welke fysiothe tie op deze site over
bij elkaar.
dak- Glanerb
dak
in
uw huisart
U - Lisdodd an 16 (20100164):
r
rapeuten
rug - De
En stem
u contact
het plaatse
s,
in Glanerb
De Brugge
elaan 15
praktijk van
maakt met
n van
rug werkzaa u kunt zien
staande
(20100160):
vond
huis;
Fysiotherapie
mannenkoor kan op de inuit Emile
het maatsc
matie op
niseren
m zijn of
het vergrot een carport;
moder
één
Besseler,
happeli
Dat
hoe
jate
Eddy Reichm
gezamenlijke
en van een
de
agjk werk. Alle
Ilona Bijman Glanerbrug beZangers!
r- kerk
woonwoon
an
site.
begin van
van maand
infor- B
– Honde
, Jos Ekelhof
een
siotherapeute is sinds 1 januari
er aan het
- Verleen
looprepetitie ri 2010.
onze kerk
uitgebreid
en
de Bouwve
duizenGLAnERBRUG
februa
60 ook in
de (bekken Petra Zephat. Petra
met bekken
ien wel
plaats,’
ren
rgunni
Wederi
avond 1
missch
Zephat is
)fysioth
ngen
Glanstorm
klaan 37
den,
een geregist fy(200942
wel de fysiothe erapeute met
katholieke
soort Beelde Sluiter. ‘Onder
s van
(verleend
reerruime
de zanger
15-01-2010); 42): het vergroten
den rooms werden er in
rapie en
Thijs
pastoor
bekkenfysiothewerkervaring in zovan een garage therapiepraktij
- Argusvlinder
Samen met je nieuwe mudie vertelt
d’ van
k en het
nerbruggers
nste
rapie
kun
3
‘bewin
(200942
het ziekenh
speciale
Tenmi
bijvoor
bezig
(verleend
het koor
Kerkelijk Centrum
bekkenbodemin de fysiouis te Almelo.
vóór het
werd er
gedoopt.
20-01-2010); 28): het bouwen
eren; lekker
rs die
De bekken
nieuw
van een
Puntman
centrum
- Waterke
De Rank (PKN)
ziek instud ieder geval een
Schipholtstraa
fysiotherapeut
carport
in
compleet
rslaan 8 (200941
Glanerbrugge n, want bede
in
lage rug en
t 41
beeld een
richt zich
gebore
(verleend
En ook
dus en
18):
rijker. Dede
zijn
31
g
tst.
bekken
het
januari
op het gehele
en
1960
plaatsen
21-01-2010);
ervarin
, buik
10.00 uur
at
niet alleen
van een dakkap
60 verdwe imer altaar geplaa ont van Bentgebied van
boeiende
Ds. M. Schepe
7 februar
om vrouwe en bekkenbodem
nog resulta
gin jaren
el Het
i 10.00 uur
. Het gaat
n, maar ook
van Benthe de unieke doopv een dat vanaf
bekken, de
B2 - Verleen
zelfde avondna aﬂoop laten
Ds. Jacques rs v.d. Pol
daarbij
om manne
doopvont
zandst
gewrichtsbande
de vergun
oos uit
de
en
Helder
bekken
ben
van
spoorl
heimer
en
(ART. 3.6
kinderen.
jarenningen en
boeken
kleur
organen
er zijn
n, de
brug.
uitmaakte
Wro) en
zandsteen
ontheffingen
Schutt
klank en
de afgelop
Thijs
in het bekken beïnvloeden elkaar bekkenbodem
verin Glaner e de 1903 deel van de kerk,
den
- Jaargeti
s en
horen wat
en de
beman
en.brug.
jdenwe
r.k.-kerk
wederzijds.
Een bezoek het
Glaner
HaarKuiper
pensio
voor
g blokSmit)
Hennie
is in
er spoord
en omgeke leidt zo snel tot een
inrichting
van, der
in
Een klacht
ze met
tekenen.
een
Muller
maken
Jenne E, kavel 7 (200931
kantoor(foto
Bertus
gaanterug
klacht in
erd. De bekken
bij een
Thijs Schutt
, Willy
niets en
eennweer
met bedrijfs
de bekken
er
Lelouxen
is geslote
weer op
moest plaatsner koperen
ans (links)
bodem
plicht tot
imer zandst
, Frans
ruimte (verleen82): het bouwen van het bekken, die de
bodem
geval zijn
Samen
het bureau
n Boerm
doopvont
Gosselt
t. NuBenthe
buikorganen is een spierlaag
Herma
Hans
nt van
nen en sluiten
d 15-01-2
een moder Schutter verLonneker.
sestraa
Dat
D - Verleen
voorkomendesmeermiddelen
onder in
de foto: De
010);
Willy
het doopvo
villa in
Grensstr
Gosselt.
de Gronau
van de bekken draagt, zorgt voor
dat
ont.’
ltje Bij
aan
eek is een
Gosselt,
trots
stabiliteit
je vande sloopvergunni
wat De
- Redemp
voldoende
het opeen doopv dat het een hande r maar
uitgang en
autoot
van
onderne- ng
het bureau
met Hans
volgende Grensstr uitgave van stichting
toristen
hele park
kerkbijdraagt
met de buik- het bekken. Deze
pastoo
Frans Leloux de moedt
al een
De heeft
aanwezig.
en neem
Grensstrde
Anton Gras)
eek verschijn zessen
aan de
het90wat/m
spieren
2010. U kunt
t tussen
Muller,
van
en rugspie
eek. elijk wasHet slopen
binnen
van dat
op woensda uiteind
Fok- (foto
ven ten
zorgwoningen97/ 131 t/m 142
tie in het
de copyvilren en hebben werken nauw samen
Kuipers
als je weet
Kom dus
an, een
k- is gewees loodgieter
tot en met
(201000
dagelijkse
inleveren weet dat
Hennie
ep hetg 10 februarikun- ming
600 kg extra
(verleend
een belangr
de zaterdag
je buurm
bewegen
van de
die het r.k.-kerhij Puntman,
mee.
13-1-2010); 47): en bekken
‘Sinds ik tot 17.00
vooral
Bestemslechts
voor
uur. is, hofgro
ijke funcderd
en bij het
gentje
dezeeuro
pijn.
En dat over
werkgroep
mingsplannen
Willy Kaiser raat. neker.
datum
goede kennis
vóórkom
uus te koop
laatste Tervisie
voor vijfhon van de
oudt, zorgde
kema en
dere manier Een verstoorde
vervoeren.
partner
Bentst
en van rugvriend of
Het Weideh
functie kan
De Grensstre geweest de
hof onderh
van de Lonen uiten.
is ook je
de mag leggingels
tie aan de
historische
ion la
nen kopen
ontwerp
harek verschijnt
zich
deze
confec
bezig
verlies
dremp
Denk
hebben
Perfect
van
dat
natuurlijk
ik
ook
Bestem
die
in
- bestem
van urine
al
op anis
tweewekelijks
ben 20.000 exemplarte krijgen
ervoor
ar. We
mingsplan
supporters
en/of ontlasti bijvoorbeeld aan
is daar Body
een
in een
ont dat
doopvont
aandrang
weer terug
Glanerbrug, mingsplan
ont terug en. Drukisennu eigena
of zijn je
oplage
ie nu
ongewild
nekerweg.’
zware
ng, een
doopv
De doopv
van
om
Verspreid
Dat
relikwie
verspreid
kilo
. Geef jezelf
herziening
brug.
bestelnu pronkt
1500
ing: Wegener
op woensda vergevestigd.
toilet moeten te plassen of ontlaste niet te onderdrukken
bloembak,
1
te welkom rug, want zangGlanering
Voor het
met het
meter
naarLonneker
ald Media.
Glanerbrug.
deed als
, pijn in de
n,
de
adres Gronau
geleden’,g in Glanerbru
; op vrijdag
g, Enschede
de Mehonderd
het stuitje
onderbuik, veel te vaak naar
duwtje in
drie jaar
gaan die
mingsplan
in Losser,vij- opgeha
sestraat 1291
raaf- dienst sde eerst naar
-Oost en
een paar
of
het
in de bekken
de zo’n
mannen
Glanerbrug,
er. ‘na veel Overdinkel en Glane.
verhui
uimte
op de r.k.-beg
baarmoeder schaambeen en
lustige
later naar
bodem, bij
del van dit
herziening - 1295 is het bestem
verzakk
de oefenr
Alle Schutt
verderop,
of darmen
sweg en
verenigingsnieuws
bestem
in
Lon- volgt
1
- samenh
. Ook seksuel ingen van de blaas,
avond naar
de ijerink aalsestraat in
dat een winkelp mingsplan wordt ontworpen. Door
Zangers
, mededelingen
plaats.
J. Smit
mid- bekken angen met niet
Brugger
e
jk door
het mogelij
and aan
en aankond
van De
Ekersdijk
goed functio problemen kunnen
de achterz
ieke Oldenz
fysiotherapeut
de Gronau
igingen
k gemaak
‘Waarschijnli
Nieuw Friesland
ershoes,
ijde mag
nerende
t nen van
rooms kathol
De bestraat
het Schutt
worden vergroo sestraat 1291-12
spieren.
mingsplan
alle relevan helpt bij het leren
drang de
7532 ZB Glanerbru 37
De
95 aan
Glanerbrug.
Glanerbrug,
t. Het ontwer
herkennen
te spieren
daarbij soms
164 in
Kom dan
rende stukken
herziening
en trairondom het
p-bestemEmail: jenne.sm g.
gebruik van
19.45 uur.
1 wij de
it@hetnet.nl
gintijd is
speciale apparat bekken en maakt
www.ruimtelijkkan tevens
willen met
daarbij beho- van de activite
worden
als je durft!
Deze ouders : geraadp
uur (EMG-m
eplanne
rugkoppeling, it van de bekken
ook zingen
oudersleegd op
gaan.
IMRO.0
n.nl/we
bodem
eting
Acquisitie
den153.200
bieden
b-roo/?p
remmen
en informat
90379-0
extra’s002.
- Opvoe
lanidn=NL.
eigen
sen van spierfun
van een overactspier, biologische
ie over advertere
RBRUG
are iets n nu
bij hun
Voor Grenspaa
Boekenbeurs
teieve blaas,
Glan in deGLAnE
ondersteunend ctie, etc.) Ze geeft
ltjes (alleen
18e editie
rijke, dankb
Een
kunne
De bronbe
Grensste
naboottegenuur.
W. Meester
aktijk in
dige standen
indien nodig
12.00
ek
een belang
contante
brug
e
is
hulpmi
tsenpr
vang
eenvou
wordt
Ook voor
betaling van niet altijd
Glanere
zonddelen.
huisarzijn beschik atie, advies
advies over
www.ru
eenmalig
Kerkstraat 107 week later, op
E 7,50):
imtelijkeplanne
Boekenbeurs 29 jaje daarg informbaar via: van
advies bent
De 18
wenselijk)
dus maar Als ouder hebIMRO.0
weken
krijgen
in nerbru n.ensch
u welkom
op vrijdag
kan hierbij
7532 AS Glanerbrudag 7 februari
idingede.nl/N
taak.
steuntje153.200en
komende
. Indien
90379-0
begele
L. ergehouden – 21.00 uur), zaook
ingeroepen
g
die ook
002. gisch medew
geregeerd
eens een
Telefoon: 053-461 de
worden, zoals de hulp van de andere nodig (en
– ‘We heboptocht
s vinden
om wel
worden
d
(10.00 –
nuari (18.00
Ouder
rapie en kinderf
een pedago
3366 keer een week
disciplines
manuele
Gedure
GLAnERBRUG nlijk meer
januari
Fax: +31(0)84
Prins Richar
rug nodig.
nde de voornovan Loes.
familie
therapie,
deze
ge- de
terdag 30 en zondag 31
Bekkenfysiothe ysiotherapie.
7137768
vaakzebij
sportfysiotheop- door
nu al aanzie
nt Ronald
schriftelijk ker emde termijn
wordt
Email: stichting.
voor de
in ben
deze steun
rapie is een
ook bij het
en adjuda
eerder
kan
of monde
het
17.00 uur)
de fysiothe
grensstre
werppla
erkende verbijzo
– 17.00 uur)
ling een zienswi een ieder naar
onder
aanmeldingen afgelopen jaek@ziggo Start 12.11 en vrienden maar
n naarkeu- vergoed rapie en wordt,
het school
houden..nl
de
de
eau,
januari (10.00 aan de Kerkndering binnen
r Beute
gezeur,
mits u aanvull
Schriftelijke devoren brengen. pagina 3jze omtrent dit
uis
tocht dan
tte zullen dag consultatieburijk
woordvoerde
op
ont- Onze door uw zorgver
werk, reacties
motto ‘Geen goat we Klachten over bezorgin
end verzeke
het Dorpsh
brug.
zekeraar.
kunnen
uur. Tenslo
meenteraad,
praktijk is
is Vervolg
rd bent,
ren,’ meldt van de Glanerg?
op woens
en Schijndel
in Glaner
jaarPostbus
Henk van
worden gericht
maatschappelSinds een
gevesti
an De Brug
afgelop
straat 17
20, 7500 AA
Grenskeerlkes een verkort
niging
Terwijl
Jos Broeze
aan de ge- Redemptoristenpark gd in het Ariënsh
Beringstr
ouders
GGD of Alifa.
teken
Enschede.
aat 2510 februari weer
Glaneruis, ZorgPa
carnavalsvere zon- d’r veur’.
1, tel. 053-46
info@fysiother
Loes waar
de bein het
let,
niet
Digitale
De Wonne
en voor
spreek18891
er ook nog U wordt
verzoch
eni- brugse
apiegla
ond, zal
het
weekeinde gala-av7532CP
eerlkes
Enschede
rDoelen:
verzorg
t
rtiusver
in uw brief
nerbrug.nl
tijdens
gala
de
de Grensk
EKR-ve
Vincen
hoorhet Brugge
Telefoon:
te vermeld
estemmisch
dagelijks werp-b
31 jastond van
‘Ook de
053-4616305 s van
het kinbrug, de
l of telefon ingspla
en: ‘ziensw
en ijze
zondag,
numme
dit jaar
brug en
der trots.
op- woner
Email: maximed
stellen. n Glanerb
rn
uur, digitaa
2009037
ontkomen
rug,tell
aanstaande
frühsh
Menino’
ging Glaner
kunne
herziening
9. Indien toes
bosch.
aanzien
enigingen brug. Zoals het
‘Casa do
een groots
in ia@xs4all
.nl
u monde
1, BWT
hun vragen
van dit door
elk een
ling
dertehuis
plant.naar
es worden
gehouden
de nuari,
Glaner
u hiervoo
voren wenst uw zienswijze ten
ë. Ze krijgen de op- naar
AanOok websit
bezoch
r een
uitziet wordt al- pen worden
in Brazili
afspraa
te brengen
GLAnERBRUG
ie
nationaal.
veelvuldig
er nu naar
deel van
Carnav
garant , dan kunt
e voor k maken via
s
ouders cluster
Ruimte
residentie
– Op donder
5 jaar
websitlijke
het
evenredig
nog boe- stoet lekker lang.’
dé
steed
Glanerb
de
secreta
U
zal
al
de, telefoon heeftOntwik
dag 28 januari
rug de eerste
riaat
Indien
kan nog
www.loes.nl,
Glanerbrug
053 – 4815325 keling van de gemeen van het Kerkstr
Boekenbrengst.
ouders
bingo in
houdt de
aat 28 in
minnend
be- .
voor de
t Glanerbrug nog steeds aanmelte Ensche
Enschedese
Glanerbrug. het Ouderencentru AnBO
en 2000
ken heeft die nog steeds
- om 20.00
),
valsoptoch
de 1000
m aan de
De zaal is
u zich
uur gaan
612327
kunt
zijn
carna
tussen
ri
veropen om
de balletje
welkom,
beurs
voor
19.00 uur,
per week!
op 7 februa Glanerbrug (053-4 BX Glaners
de koffie
. We hebben
n,
zoekers
ZZ
staat klaar. rollen. Iedereen is
Aanmelden de carnavalsoptocht
7534
welkom
13 7534
),
van harte
straat 8,
inzamelpuntedit
ouders
Rossstraat
me aan
is
Dirk Hartog brug (053-4618610
schillende
dat veel
Voor deelna Lammers, James
Glanerbrug
Groothuis,
1199 G 53
over het
AS Glaner
Het blijkt
Maak
Evert
nl. Henk
of
maar voor
461 53
G
hun vragen en van
den bij:
aat 93, 7532
at 23.
t . (053)
met kleine
mers@home.
ook met
, Kerkstr
Schipholtstra afspraak via
kan
en opvoed
grote groep,
Jos Broeze
email: eehlam
@broeze.nl
een
huisarts
kleine of
opgroeien
614542).
t extra groot
lanereventueel
grenskeerlkeséénling of duo,
naar de
brug (053-4
dat de optoch
boekenbeurs.gbel 06kinderen
14096, email:
en als
de mail
ervoor zorgen
fax: 053-46 de optocht meedo
com of
mee te doen t aanmelden.
brug@gmail.
U kunt aan en u kunt door
e’ in de optoch
26978109.
grote wagen kunt u ‘reclam
lezen
Ook
atie is te
worden.
oeMeer inform
www.b
website
op onze
rbrug.nl.
kenbeursglane

kort
Glanerbrug

pagina

te Glanerb
Gronausestraa
Huisartsendien
rug (PKN)
t 1200
st Twente
31 januari
post Ensche
-Oost (HDT-O
10.00 uur
de
Verkeersspreek
Ds. M. C.
ost), huisart
7 februar
Uitsluitend
v.d.
i 10.00 uur
uur
senvoor spoede
Elke eerste
Ds. M. VlasbloMeer
tooruren
donderdag
m
kunnen patiëntisende huisartsenhulp
19.00 uur
Rooms Katholi
men met
in het Stadska van de maand wordt
buiten
en uit Glanerb
de Huisart
eke Kerk
bij receptie
ntoor (Henge
van 17.30
rug contact kan- Kerkstraat
sendien
HDT-Oost,
) het verkeer
–
losestraat
14
opne- 30
Huisartsenpos st.
king tot
51, melden
januari
(naast de
alle verkeer sspreekuur gehoud
19.00 uur
hoofdingang t Enschede, Haaksb
en met
sproblemen
Afspraak
Eucharistievier
maken voor
Telefoon:
van
ergerstr
op de openba betrekhet
aat 55 5
Medisch
088
het
ing, Pastor
Het eerstvol
Spectrum
re weg.
februari
sterhuis,
Als u patiënt – 555 11 88.
MunMun
gende spreeku verkeersspreekuur
m.m.v.
10.00 uur
010 ).
is niet nodig.
Ri Twente
bent
ur is op donderd
Eucharistievier het gemengd koor U kunt ook schrifte
contact opnem van een huisart  JanUa
ag 4 februari
lijk reagere
s
SDag
ing
in
directeu
en
Ensche
in
7
met
het Parochi
februari
huis, m.m.v.
n
2010.
r
sen van de
de VDHE
de,
 - WOEn
ee postbus van de dienst Stedelij en een brief sturen
10.30 uur
(0900-4313333) dan kunt u
dameskoor
Veldpoort
31 - nR.
t.a.v. de
Eucharistievier
173, 7500
ke Ontwik
hebben een
voor overdag
.
JaaRgang
AD Ensche
keling en
eigen waarne De huisarting, Pastor
.
Daarnaast
Beheer,
sterhuis,
Munis er de mogelij de.
Mun
emregeling
m.m.v. het
schede.nl)
kheid om
dameskoor
Apotheek
te
naar Ariëns Zorgpalet
binnen twee reageren. Zo mogelij via internet (www.e
derde keer
Redemptoriste
De Centrum
nk worden
maanden
Avanti voor
npark 1
kleine
afgehan
Apothe
30
januari
zaken
ek,
deld.
nacht- en
17.30 uur
at 43, verzorg
weekenddienstBeltstraTurkije
en 6 februar
Eucharistievier
4314664.
t de avonden voor Ensche
i
ing
,
de. Telefoo
Mensen uit
n: 053Losser moeten
Ariëns Sacram
apotheken
buiten de
entskapel
in
9 februar
Zuid Berghu Losser voor spoedre openingstijden van
i 09.30
de
izen, Burg.
cepten naar
uur Euchar
foon: 0541-52
Wallerstraat
istieviering
0705.
125 in Oldenz apotheek
aal. Tele-

Colofon

van
reekuren
Opvoedsp isartsen
en voor
bij hu
aanmelding
es Loes
Nu al meer tocht Grenskeerlk
carnavalsop

ANBO-nieuws

 0,-

ronausest
el

raat

lanerbruG

We hebben een nieuw assortiment lederwaren.



KENNIS VAN
EN HART VOOR
GLANERBRUG
Jouw huis verkopen?
Bjorn helpt je graag om het
maximale uit de verkoop te halen!

053 4304 304
extramakelaars.nl

Waaronder tassen, riemen en portemonnees.
Gronausestraat 1263 7534AJ Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com

24 uur per dag,
7 dagen per week
Jij bepaalt. Wij begeleiden,
ontzorgen en inspireren.

Jaargetijdenweg 45
7532 SX Enschede
053 - 461 76 11

tel. 06 - 43 76 44 76
info@uniquitvaartzorg.nl
www.uniquitvaartzorg.nl

Carol Fokkens

info@krabbestoffering.nl
krabbestoffering.nl

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!
Gronausestraat 1124
7534 AR Glanerbrug

www. zoalshethoort.net

Zoals Het Hoort!
Wethouder Nijhuisstraat 247
7545 NH Enschede

contact@zoalshethoort.net

Telefoon: 053 8881664

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

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

Plus buurbemiddeling
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Kinderboekenweek 2022: ‘Gi-ga groen!’
Speeltuin Tuindorp Wesselerbrink – donderdag 6 oktober 2022
‘Gi-ga Groen!’ van Katiuscia Principato
Tijd: 15.30 uur
Leeftijd: 4 t/m 8 jaar
Kosten: gratis voor leden en niet-leden
Een grappige, beetje spannende, muzikale voorstelling over de
natuur, de aarde en wat wij kunnen doen om deze mooi te houden.
ENSCHEDE – De Kinderboekenweek 2022 vindt plaats van 5
t/m 16 oktober. Tijdens dit tiendaagse evenement zijn er in
het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek. Op
grote schaal haken bibliotheken, het onderwijs en
boekhandels hierop in. De Kinderboekenweek 2022 heeft als
thema Gi-ga-groen!
In bomen klimmen, diersporen zoeken in het bos, een hut bouwen of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin.
De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen.
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Leer over bijzondere dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over
woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken.
De Bibliotheek Enschede heeft ook dit jaar weer de allerleukste
voorstellingen geboekt tijdens de Kinderboekenweek. Je kijkt je
ogen uit!
Tickets zijn te boeken via de agenda op de website van de Bibliotheek Enschede: www.bibliotheekenschede.nl. Tickets voor de
voorstelling in Speeltuin Tuindorp zijn verkrijgbaar bij de speeltuin.

Overzicht voorstellingen Kinderboekenweek 2022

Dat is gemakkelijk verdienen!!
GLANERBRUG – Alle (mede)werkers aan de Grensstreek
doen hun stinkende best iedere 14 dagen een papieren krant
in Glanerbrug uit te brengen. En dan fiets je van het Spalterven richting Schipholtstraat. En wat zie je? In de blikvanger
langs de busbaan ligt een stapel Grensstreken. Grensstreken
die bij de Glanerbruggers in de bus horen. Dat is makkelijk
verdienen voor de bezorger. Ik hoop dat hij of zij beseft dat hij
de (mede)werkers aan de Grensstreek hiermee ernstig tekortdoet. Niet weer doen dus!!

De Bibliotheek Enschede Centrale – vrijdag 7 oktober 2022
Sterrin Smalbrugge
Tijd: 15.00 uur
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Kosten: leden 2,50, niet-leden 5,00
Een Gi-ga-groene middag mét ecologe en reptieldeskundige
Sterrin Smalbrugge & reptiel! Sterrin’s missie is om kinderen te
laten zien en te leren hoe bijzonder reptielen zijn, en welke
belangrijke rol ze hebben in de natuur. Ze komt met een reptiel
in de Bibliotheek, durf jij nog te komen?
De Bibliotheek Enschede Centrale – maandag 10 oktober 2022
‘Gerry en Gerrit Groen: natuur met een grote G’ van Eigenzinnig
Theater Ziezus
Tijd: 15.30 uur
Leeftijd: 4 tot 12 jaar
Kosten: leden gratis, niet-leden 2,50
Boswachters Gerry en Gerrit Groen wonen al 30 jaar fijn samen
in het bos. Ze doen hun boswachterstaken met zorg en liefde.
Bomen water geven, konijnen waarschuwen voor de vos, herten
helpen oversteken en mussen sussen als ze moe zijn. Gerry en
Gerrit Groen hebben alles onder controle. Totdat er op een dag
iets gebeurt dat hun leven op z’n kop zet…

Theater Prismare – woensdag 5 oktober 2022
‘Hermannosaurus Rex’ van De Hermannen
Tijd: 15.30 uur
Leeftijd: vanaf 7 jaar
Kosten: leden 2,50, niet-leden 5,00

Jaarlijkse barbecue op Redemp
toristenpark smaakt altijd naar meer!
GLANERBRUG – De jaarlijkse barbecue op initiatief van de
RIBW werd ook deze keer druk bezocht door cliënten van het
RIBW en de ‘gewone’ bewoners van het Redemptoristenpark.
Onder de parasol of partytent genoten ze op het grasveld
tegenover RIBW-inlooppand 40 van een hapje en een drankje.
Op de barbecue: een speklap, karbonade of biefstukje. En uit
de luidsprekers vooral Nederlandstalige muziek.

De broertjes Herman en Herman hebben een geweldig apparaat
van hun vader Herman geërfd. Je gooit je troep erin en de machine maakt er prachtige nieuwe spullen van! Maar wat als Hermannosaurus Rex kapot gaat? Wat als er teveel vuilnis is? En wat
als ze ruzie krijgen omdat Herman het altijd beter weet dan Herman? Een knotsgekke familievoorstelling!

“De buurvrouw wordt iedere dag uitgescholden door haar buurman
en vraagt zich af: was het nou zo erg om te vragen of de muziek zachter mag?”
Gezocht:

Vrijwillige buurtbemiddelaars

Buurtbemiddelaars ondersteunen buurtbewoners die in conflict zijn met elkaar of dreigen te raken.
Bemiddelaars gaan met de bewoners in gesprek om tot een oplossing te komen.
De buurtbemiddelaar die we zoeken:
– wil mensen helpen zodat buren weer prettig naast elkaar kunnen wonen
– kan mensen het gevoel geven dat ze wel gehoord worden
– staat open voor heel veel verschillende meningen
– wil nieuwe werelden leren kennen
– houd wel van een bakkie koffie of thee
– heeft goede oren
– is geduldig

Dus vrijwillige buurtbemiddelaar, heeft deze vacature iets bij je los gemaakt?
Mail ons waarom JIJ jouw vrije tijd bij ons wil doorbrengen: info@buurtbemiddelingenschede.nl
Of bel voor meer informatie: 06-82824184.

Het was weer lekker en gezellig op de gezamenlijke barbecue op
(foto Jenne Smit)
het Redemptoristenpark 
“Met deze barbecue willen we de contacten tussen onze cliënten
en de bewoners versterken,” aldus begeleider Didi Bennema
Geerlings van het RIBW. “Dat is aardig gelukt. Op een enkel incidentje na zijn er de laatste tijd nauwelijks problemen geweest
tussen onze cliënten en de bewoners. Meestal is het rustig. Daarom is het ook zo jammer dat het negatieve nieuws over het
Redemptoristenpark soms aan onze cliënten worden gelinkt.”
Didi Bennema Geerlings duidt daarbij op het nieuws dat burgemeester Roelof Bleker afgelopen week een huis op het park heeft
gesloten van waaruit werd gedeald. “Op het park staan honderd
woningen. Twintig daarvan worden door het RIBW gehuurd van
woningcorporatie Domijn. De andere worden verhuurd onder
eigen beheer van Domijn. In de woning die werd gesloten door
burgemeester Bleker woonde in ieder geval geen client van het
RIBW.”
Woordvoerder Geertje Verschuren van Domijn geeft in de regionale krant Tubantia aan dat er de laatste tijd sprake is van een
aantal overlastadressen, waaronder de woning die onlangs werd
gesloten. Om daar iets aan te kunnen doen is samenwerking
noodzakelijk. „We werken daarom intensief samen met de wijkagent, gemeente, RIBW en andere zorginstellingen om bij overlast snel in te kunnen grijpen.”
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Met ‘Sjors Creatief’ op bezoek bij Wilhelmina!
Wandtegels
afm. 20 x 25 cm 1e keus vanaf
Wandtegels
afm. 25 x 33 cm grijs gevl.glans
Vloertegels antraciet 60 x 60 cm door en door
Vloertegels Rock
30 x 60 door en door

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

Div. soorten bestrating 20x30 6 cm dik vanaf

€ 12,50/m²

Div. soorten behang vanaf

€

Wil jij jouw muzikale creativiteit testen… dan ben je bij
Muziekvereniging Wilhelmina aan het juiste adres!
Je kunt er van alles doen en leren: AMV- blokfluitles, zingen in
een koor of een instrument leren bespelen. Maar ook als je dat al
kunt, kun je je muzikale creativiteit bij ons kwijt in een van de
jeugdorkesten.
We nodigen iedereen van harte uit om een van onze openbare
lessen of repetities te bezoeken in het clubgebouw aan de Schipholtstraat 41 in Glanerbrug.

4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)
Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

Zaterdag 1 oktober: open les AMV-blokfluit 11.15-12.00
uur docent Nienke Langkamp.

Openingstijden:

Je speelt samen blokfluit, leert de basis van muziek en maakt kennis met heel veel muziekinstrumenten. AMV is een korte muziekopleiding voor kinderen vanaf groep 4. De lessen worden op een
speelse manier gegeven. Ritme en maatgevoel worden ontwikkeld, net als bewegingen, luisteroefeningen en improvisatie.

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

Dus je instrument niet vergeten hè!
Houd je meer van zingen?
Woensdag 5 oktober: open repetitie
KIWI koor 15.30-16.15 uur
Onder leiding van docent Renée Bisschop zingen de KIWI leden
populaire liedjes in diverse genres o.a. Susan en Freek. Kom
gewoon gezellig meezingen!

Zaterdag 8 oktober: open repetitie JOW 13.15-14.30 uur
dirigent Nikki Kleijsen.
Als gevorderde muzikant ben je welkom bij het JOW.
In het Jeugd en Opleidings Orkest Wilhelmina kunnen zowel
jong als oud hun muzikale aspiraties kwijt. Dit orkest mag worden beschouwd als vooropleiding en ‘springplank’ naar het
Groot Harmonie Orkest.

Zaterdag 1 oktober: open repetitie AJOW 12.15-13.00 uur
dirigent Nienke Langkamp.

Lijkt het je leuk om een van deze dagen langs te komen of wil je
meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Nicolien
Schippers: 06-53153499 of mail naar jeugdcoordinator@wilhelminaglanerbrug.nl

Bespeel je minimaal een jaar een muziekinstrument en wil je
leren samenspelen in een orkest, dan is het Aspiranten Jeugd
Orkest Wilhelmina de juiste plek om dit te leren.

Je vindt ons ook in het informatieboekje ‘Sjors Sportief en Sjors
Creatief’ dat aan alle basisschoolleerlingen is uitgedeeld.

\
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SEDERT 1959
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administraties

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

Bel
053-461 33 66
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nota inmaken
mindering
brengen.
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ons…onovertroffen
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Graag tot ziens in onze zaak.
Graag tot ziens in onze zaak.
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Liberein, Spoorbaanstraat 6
053-4618891

Algemene fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele
therapie, kinderfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie,
oedeemtherapie, claudicatio, groepstrainingen en
(kinder)-bekkenbodemfysiotherapie......
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Starten met hardlopen bij Avanti-Wilskracht
GLANERBRUG - Heb jij plannen om te gaan hardlopen? Of
heb je door blessures een tijd niet gelopen en wil je het
hardlopen weer oppakken? Dan ben je van harte welkom om
deel te nemen aan onze startersgroep! Want dit najaar
organiseert de loopgroep van Avanti-Wilskracht weer
trainingen voor startende hardlopers. Als het je leuk lijkt om
deel te nemen en om in groepsverband te sporten dan ben je
van harte uitgenodigd!
Wat kun je verwachten van de startersgroep? We trainen op dinsdag- en op donderdagavond en starten om 19.00 uur. De trainingen duren, afhankelijk van het programma een uur tot anderhalf
uur. Na een warming-up beginnen we met looptechniek. We leggen je uit hoe je zo efficiënt mogelijk kunt lopen. Dit is ook belangrijk om de kans op blessures te verkleinen. Hierna volgt de hardlooptraining. We beginnen de eerste lessen met een (stevig)
wandelprogramma en proberen tussendoor kleine stukjes te dribbelen. Langzaamaan gaan we dit uitbouwen; de wandelafstanden
worden korter en de hardloopafstanden langer.
Na verloop van tijd zul je merken dat je al een behoorlijke afstand
hardlopend kunt afleggen! Iedereen doet dit op zijn eigen niveau,
je hoeft niet bang te zijn dat je niet mee kunt komen.

De trainingen worden verzorgd door een gecertificeerde hardlooptrainer en hij past telkens de training aan aan de behoefte
en de voortgang van de groep. Elke week wordt er gevarieerd in
oefeningen en routes door de wijk rondom ons sportpark. Je
krijgt een trainingsprogramma mee zodat je op eigen gelegenheid in het weekend ook een training kunt uitvoeren.
Wat heb je nodig? Sportkleding, waarbij het belangrijkste is dat
je goede hardloopschoenen draagt. Laat je hierover goed adviseren! En verder enthousiasme om te gaan sporten.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Je bent van harte welkom bij
Avanti-Wilskracht! We bieden je het volgende pakket aan:
Elke week 2 trainingen op dinsdag en donderdag om 19.00 uur
Een trainingsprogramma om ook in het weekend zelf te trainen
Trainingen van een door de atletiekunie gecertificeerde trainer
Deelname kost € 35-- (periode oktober t/m december 2022)
Vanaf januari 2023 bestaat de mogelijkheid om in te stromen in
een van de drie reguliere loopgroepen. Deze groepen worden ook
getraind door gecertificeerde trainers en zij zijn prima in staat om
je een programma aan te bieden dat past bij jouw niveau.
De loopgroep van Avanti-Wilskracht is een groep lopers die
belang hecht aan een goede conditie en looptechniek maar net
zo belangrijk vinden wij de gezelligheid; regelmatig organiseren

Schooljaar spetterend begonnen met kick-off feestje van Sjors
ENSCHEDE - Op vrijdag 9 september hadden ruim 300
kinderen de eer om als VIP gast aanwezig te zijn bij de kick-off
van het nieuwe Sjors Sportief & Sjors Creatief seizoen. Het
was een groot feest in het zwembad met disco lichten, muziek
én als speciale gast Sjors.
Tijdens die feestelijke avond werd het eerste exemplaar van het
nieuwe Sjors Sportief & Sjors Creatief boekje overhandigd aan
wethouder sport Niels van de Berg. In het nieuwe boekje staan
meer dan 70 sport- en cultuuraanbieder waarmee kinderen op
een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met sport en
cultuur in Enschede.
Bij de entree werden de genodigde kinderen hoogstpersoonlijk
opgewacht door niemand minder dan Sjors. Hij begeleide ze via
de speciale VIP-ingang naar binnen. Als verrassing kregen alle
kinderen iets te drinken met wat lekkers en bij vertrek een
afscheidscadeautje.

GVV EILERMARK
Vrijdag 23 september
Thuis
19:30 Eilermark VR25+1 - NEO VR25+1
19:30 Eilermark VR25+2 - Achilles E VR25+1
Sportpark Het Zoutendijk
20:00 Avanti W. 35+1 - Eilermark 35+1
20:30 Eilermark 35+1 - De Tubanters 35+3
21:00 Enschede SC 35+1 - Eilermark 35+1
21:30 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+1
Sportpark De Bosrand Vroomshoop
20:00 Wilh’school 18+1 - Eilermark 18+1
20:30 Eilermark 18+1 - Vr. Boys 18+1

Zaterdag 24 september
Thuis
09:00 Eilermark JO9-1 - Sparta E. JO9-2
09:00 Eilermark JO9-2 - Avanti W. JO9-3
09:00 Eilermark JO9-3 - Bon Boys JO9-5
09:50 Eilermark JO7-1 - Haaksbergen JO7-1
09:50 Eilermark MO13-1 - UD W. MO13-1 (9-tal)
11:05 Eilermark JO11-2 - Eilermark JO11-1
12:00 Eilermark JO17-1 - Avanti W. JO17-3
Uit
10:10 Wilh’school JO7-1 - Eilermark JO7-1
11:00 Victoria ‘28 JO15-2 - Eilermark JO15-1
11:15 BSC Unisson JO13-1 - Eilermark JO13-1
11:30 Bon Boys JO13-2 - Eilermark JO13-2
12:15 Enschede SC 18+1 - Eilermark 18+1
15:00 EMOS 1 - Eilermark 1
16:15 S.V. Losser 4 - Eilermark 2

Zondag 25 september
Thuis
14:00 Eilermark 1 - Suryoye-Med. 1

Uit
10:15 TVV 3 - Eilermark 3
11:45 Sv. Rijssen VR1 - Eilermark VR1

Woensdag 28 september
20:15 Almelo VR25+1 - Eilermark VR25+1

Zaterdag 1 oktober
Thuis
08:50 Eilermark JO7-1 - Wilh’school JO7-1
10:00 Eilermark JO11-1 - Vogido JO11-2
10:30 Eilermark JO13-2 - De Tubanters JO13-3
11:30 Eilermark JO13-1 - LSV JO13-1
12:45 Eilermark JO15-1 - Quick ‘20 JO15-3
14:30 Eilermark 1 - FC Aramea 1
15:00 Eilermark 2 - Quick ‘20 6
16:00 Eilermark 18+1 - Den Ham 18+1
Uit
08:30 EMOS JO9-1JM - Eilermark JO9-1
08:30 S.V. Losser JO9-5 - Eilermark JO9-2
09:10 Haaksbergen JO7-1 - Eilermark JO7-1
09:45 De Tubanters JO11-2 - Eilermark JO11-2
10:00 Berghuizen MO13-1 (9-tal) - Eilermark MO13-1
14:30 Grol JO17-2 - Eilermark JO17-1

Zondag 2 oktober
Thuis
10:00 Eilermark 3 - De Tubanters 2
Uit
14:00 Bon Boys 1 - Eilermark 1

SV SPORTLUST
Vrijdag 23 september
Sportpark Het Zoutendijk
19:30 Sportlust GL. 35+1 - Avanti W. 35+1
20:00 De Tubanters 35+3 - Sportlust GL. 35+1
20:30 Sportlust GL. 35+1 - Enschede SC 35+1

GKV ONS CLUBJE

we leuke dingen zoals een barbecue, een bokbieravond of gaan
we samen naar een georganiseerde loop ergens in de regio.
Heel graag zien we jou op dinsdag 4 oktober a.s. op sportpark
’t Zoutendijk, Gronausestraat 846!
Voor meer informatie bezoek je onze website loopgroep.avantiwilskracht.nl.
Je kunt je aanmelden voor de startersgroep door een email te
sturen naar: ledenadministratieloopgroep@avantiwilskracht.nl

Komend weekeinde start voetbalcompetitie
GLANERBRUG - Komend weekeinde komen onze vier Glanerbrugse voetbalclubs weer in competitieverband in actie. De
afgelopen weken hebben ze ter voorbereiding oefenduels
gespeeld en meegedaan aan bekerwedstrijden. Met wisselend
succes. Zo verloor SV Sportlust alle drie de bekerduels, terwijl
Avanti W. er twee won en een keer gelijkspeelde. Dat was afgelopen zondag tegen Barbaros dat hierdoor verder bekert. Eilermark won en verloor een keer en speelde ook nog een keer gelijk.
Aanstaande zaterdag staan in 4G onder andere de ontmoetingen
Emos-Eilermark en Achilles Enschede- Sportlist op het programma. Een dag later, op 25 september, ontvangt Eilermark in
de tweede klasse Suryoye-Mediterraneo en speelt Avanti W. in
de derde klas thuis tegen Saasveldia.
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Uit
08:30 Tubantia JO10-3 - Sc. Overdinkel JO10-1
08:30 SDC ‘12 JO9-2 - Sc. Overdinkel JO9-1JM
08:30 Sparta E. JO12-2 - Sc. Overdinkel MO12-1
10:00 Berghuizen MO12-1 - Overdinkel JO12-1
10:00 Avanti W. JO10-4 - Sc. Overdinkel JO10-2
Zaterdag 24 september
11:00 Sportlust Gl. JO15-1 - Sc. Overdinkel JO15-2
Thuis
11:30 BWO JO13-2 - Sc. Overdinkel JO13-1JM
11:00 Sportlust JO15-1 - Sc. Overdinkel JO15-2 12:45 Quick ‘20 JO17-2 - Sc. Overdinkel JO17-1
11:00 Sportlust JO12-1 - Victoria ‘28 JO12-4
12:45 Avanti W. JO15-2 - Sc. Overdinkel JO15-1
14:30 Sportlust GL. 4 - HSC ‘21 5
13:00 EMOS JO19-1 - Sc. Overdinkel JO19-1
Uit
14:45 Quick ‘20 12 - Sc. Overdinkel 2
14:30 Sparta E. 4 - Sportlust GL. 2
Zondag 25 september
14:30 UDI 3 - Sportlust GL. 3
Thuis
14:30 Wilhel’ school O23-1 - Sportlust GL. O23-1 10:45 Sc. Overdinkel 3 - Drienerlo 2
14:00 Sc. Overdinkel 1 - Borne 1
15:00 Achilles E 1 - Sportlust GL. 1
Uit
Zaterdag 1 oktober
10:45 Suryoye-Med. 4 - Sc. Overdinkel 2
Thuis
12:45 Sportlust GL. 3 - FC Winterswijk 4
Zaterdag 1 oktober
13:00 Sportlust JO19-1 - BSC Unisson JO19-2 Thuis
14:35 Sportlust GL. 2 - Quick ‘20 3
09:00 Sc. Overdinkel JO9-1JM - LSV JO9-2
15:00 Sportlust GL. 1 - EMOS 1
10:00 Overdinkel JO12-1 - Quick ‘20 JO12-6 JM
16:20 Sportlust GL. O23-1 - Victoria ‘28 O23-1 10:00 Overdinkel JO10-1 - S.V. Losser JO10-3
Uit
10:00 Overdinkel JO10-2 - Berghuizen MO10-3
10:00 LSV JO12-1 - Sportlust GL. JO12-1
10:00 Sc. Overdinkel MO12-1 - Avanti W. JO12-3
11:00 S.V. Losser JO15-6 - Sportlust GL. JO15-1 11:00 Overdinkel JO13-1JM - RSC JO13-1JM
11:30 Overdinkel JO15-2 - Vogido JO15-4JM
14:30 Haaksbergen 3 - Sportlust GL. 4
13:00 Overdinkel JO15-1 - Victoria ‘28 JO15-2
14:00 Sc. Overdinkel JO19-1 - RSC JO19-1
SC OVERDINKEL
14:00 Overdinkel JO17-1 - S.V. Losser JO17-2
Zaterdag 24 september
Uit
Thuis
09:00 Overdinkel JO9-2JM - Victoria ‘28 JO9-4 08:45 Avanti W. JO9-3 - Sc. Overdinkel JO9-2JM
10:30 Overdinkel MO17-1 - Quick ‘20 MO17-2 14:30 Sparta E. MO17-1 - Overdinkel MO17-1
Kijk altijd voor de laatste voetbal wedstrijdwijzigingen op voetbal.nl van de KNVB!
21:30 Eilermark 35+1 - Sportlust GL. 35+1
Sportpark Diekman-Oost
20:00 De Tubanters 45+1 - Sportlust GL. 45+1
20:30 Sportlust GL. 45+1 - EFC PW 1885 45+2
21:00 Avanti W. 45+2 - Sportlust GL. 45+1
21:30 Sportlust GL. 45+1- Suryoye-Med. 45+1

Zondag 2 oktober
Thuis
09:30 Sc. Overdinkel 4 - EFC PW 1885 4
10:00 Sc. Overdinkel 2 - LSV 3
Uit
10:30 Achilles ‘12 2 - Sc. Overdinkel 3
14:00 LSV 1 - Sc. Overdinkel 1

GKV ONS CLUBJE
Zaterdag 24 september
Thuis
10:00 Ons Clubje F1 - Amicitia F2
13:30 Ons Clubje 2 - Achilles (A) 2
15:00 Ons Clubje 1 - De Corvers 1
Uit
09:45 Groen Zwart/Phenix ‘72 C1 - Ons Clubje C1
10:00 Zwart Wit D1 - Ons Clubje D2
10:00 Amicitia E2 - Ons Clubje E1
10:00 HKC (He) E1 - Ons Clubje E2
12:15 Blauw Zwart D1 - Ons Clubje D1

Dinsdag 27 september
18:15 HKC (He) F1 - Ons Clubje F1

Zaterdag 1 oktober
Thuis
10:00 Ons Clubje F1 - HKC (He) F1
Uit
10:00 Olympia ‘22 E2 - Ons Clubje E1
10:30 AKC (Al) E1 - Ons Clubje E2
10:45 HKC (He) D1 - Ons Clubje D2
11:00 NKC ‘51 D2 - Ons Clubje D1
11:30 Achilles (A) C1 - Ons Clubje C1
13:30 NRC ‘22 4 - Ons Clubje 2
15:00 SGV 1 - Ons Clubje 1
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GLANERBRUG

MEDIKAMENTE
PARFUMERIE
Sanicur

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

Ajax

Zendium

Handzeep
Antibacterieel 300ml
Per stuk € 0,59

300ml

Tandpasta
Kids 0-5 jaar 50ml
Per stuk € 0,59

50ml

-85%

500ml

15ml

40ml

100/150ml

-59%

€ 1,99

€ 2,99
elders € 7,24

Milka

Geschenkverpakking
Craftsman edt/showergel 50/75ml

Zarte momente
Darkmilk 140gr

140gr

50/75ml

-82%

€ 3,99

-64%

€ 3,99

elders € 11,45

€ 1,00

elders € 22,75

Côte d'Or

Dentastix mini 45gr
Per stuk € 0,59

Geschenkverpakking
Men sport aftershave/deo
100/150ml

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

-65%

Pedigree

elders € 13,99

Bij hooikoorts en
vergelijkbare allergische
reacties

Tabac

Yellow for her edt 40ml

€ 4,99
Fa

Neusspray
Extra sterk 15ml

Onmiddelijke verkoeling bij
zwelling, blauwe plekken en
verstuiking

Van Gils

-64%

elders € 6,99

Prevalin*

€ 1,00

30 wasbeurten

€ 2,49

elders € 3,99

100ml

Wasmiddel
Strahlend rein 1,65l

-64%

€ 1,49
Verkoelende spray 100ml

elders € 2,29

Ariel

Mondwater
Total care 500ml

-63%

Lucovitaal

€ 1,11

elders € 9,28

Listerine

1,2l

-52%

2 voor
€ 1,00

elders € 6,62

Wasverzachter
Spring freshness 1,2l

1l

-89%

2 voor
€ 1,00
Mimosin

Allesreiniger
Mediterrane 1l

elders € 2,80

KitKat

Speculoos milk 170gr

45gr

170gr

-52%

Double chocolate of
delicious coconut 112gr

-74%

2 voor
€ 1,00

-60%

€ 0,79

elders € 2,09

112gr

€ 0,79

elders € 2,99

elders € 1,99

Wij zoeken collega's van 13 tot 99 jaar!

filiaalleiders - drogisten - verkoopmedewerkers - hulpkrachten

@medikamentediegrenze

Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Drachten

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

Goor
Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen
Heerlen

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

Hengelo (2x)
Helmond
Hoogeveen
Klazienaveen
Losser

Maastricht
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel

Raalte
's Heerenberg
Tubbergen
Ulft
Veenendaal

Venlo
Vlaardingen
Waalwijk
Winschoten
Winterswijk (3x)

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
19 september t/m 3 oktober 2022

