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Boosheid en berusting op
inloopavond over plannen
bouw sociale huurwoningen

Eeuwfeest St. Gerardus
groots gevierd

De Vloddercross komt
er weer aan... mis het niet!

LuitenFruit al 50 jaar passie voor fruit
GLANERBRUG – ‘LuitenFruit! Een familiebedrijf, drie
generaties met passie voor fruit. De specialist in fruit op het
werk. En te vinden op de markten in Glanerbrug, Enschede
en Oldenzaal.’ Met deze tekst introduceert LuitenFruit zich
op hun website. Op 14 september was het 50 jaar geleden dat
Henk Luiten (72) als zelfstandig ondernemer zijn eigen
fruithandel begon. In deze Grensstreek vertelt Henk zijn
verhaal over 50 jaar LuitenFruit.
Henk is geboren en getogen
op het Hogeland in Enschede.
Aan de Riouwstraat. “Als jongen van 15 kwam ik in 1965 in
loondienst van Leen de Bruine. Die was vanuit Zeeland
naar Enschede gekomen om
op de markt te beginnen met
een handel in groente en
fruit,’ begint Henk zijn
‘geschiedenisles’. Na zeven
jaar had ik niet alleen de praktische kneepjes van het vak
geleerd, maar ook mijn diploma handelskennis en mijn
vakdiploma op zak. Tijd om
zelfstandig aan de slag te gaan
dus. Met mijn Volkswagen
pick-up startte ik een ventwijk
in Oldenzaal en Hengelo.
Bovendien kreeg ik een plek

op de markten van Enschede,
Oldenzaal en Hengelo. Een
periode waarin ik ook nog tijd
had voor verkering met Marchien. We trouwden in 1974.
Marchien is altijd mijn steun
en toeverlaat in huis en werk.
We kregen drie zonen: Rob,
Maarten en Frank.”

Trots op het familiebedrijf
In 2007 startte toen nog Henk
Luiten en Zonen met het leveren van fruit aan zorginstellingen. Later kwamen daar
bedrijven en scholen bij. “Dat
bezorgen op het werk heeft
een enorme vlucht genomen.
Daardoor ben ik volop bezig
met het klaarmaken en bezorgen van de bestellingen. Iedere dag zijn er drie busjes op
pad om in Twente fruit op het
werk of scholen te bezorgen.
Daarnaast zit ik ook nog in het
bestuur van het Euregio
Bedrijvenpark 2. Stilzitten is
er dus niet bij!”

Die drie zonen waren besmet
met hetzelfde virus als hun
vader. Ze hielpen als van jong
af mee in de zaak. En hoefden
geen moment door vader of
moeder te worden gepusht.
Geen wonder dat ze een voor
een in de vof instroomden.
Rob in 1992, Maarten een jaar
later en Frank in 2003. “Wel
hadden de drie een andere

“In die 50 jaar is er veel veranderd, maar ik kan met een
gerust hart zeggen dat LuitenFruit is uitgegroeid tot een
gezond familiebedrijf waar
niet alleen onze drie zonen
maar ook hun echtgenotes en
onze kleinkinderen hard in
meewerken. De derde generatie dus met dezelfde passie
voor fruit!”

De handel in fruit die Henk Luiten 50 jaar geleden begon is uitgegroeid tot een bloeiend familie
(foto Jenne Smit)
bedrijf 
visie op de handel. Ze kozen
voor kwaliteit, terwijl ik altijd
meer op centen verdienen
was gefocust. De filosofie van
Rob en Maarten dat kwaliteit
zich vanzelf (terug)verdient is

Mientje Oostenbrink – Van Buren exposeert haar
pentekeningen in Dorpskamer

GLANERBRUG – Zingen en tekenen zijn de grote hobby’s van
Mientje Oostenbrink – Van Buren. De 79 jaar geleden aan de
Lonnekerweg geboren Mientje voelt zich op en top Glaner
brugse. Niet vreemd dus dat ze als voorbeeld voor haar
pentekeningen vooral oude foto’s van gebouwen in Glaner
brug gebruikt. Op donderdag 20 oktober opent ze in de
Dorpskamer aan de Schipholtstraat 48B een tentoonstelling
van haar pentekeningen.
“Eigenlijk wilde ik na de
Pestalozzischool en de school
van meester Last naar een
school waar ik mijn tekenvaar-

digheden kon ontwikkelen,”
aldus Mientje. “Helaas. Op
mijn veertiende ging ik werken
in de confectie aan de Crom-

hoffsbleekweg in Enschede.
Tekenen werd samen met zingen in een koor mijn grootste
hobby.” Mientje ontwikkelde
een stijl die lijkt op etsen.
“Eerst maak ik in mijn schetsboek een ‘gewone’ tekening
met potlood. Daarna gebruik
ik Pigma Micron pennen in
verschillende diktes om de
potloodtekening in te vullen.
De potloodtekening gum ik
dan uit en mijn pentekening
blijft over.”
Mientje noemt de Pestalozzischool en de boerderij van
Heersche wel haar ‘meesterwerken’. Maar op de tentoonstelling zijn vooral tekeningen
te zien die de Glanerbrugger
zeker zal herkennen. Mientje
opent haar expositie op donderdag 20 oktober om 10.00
uur in de Dorpskamer. Iedereen is dan van harte welkom
haar pentekeningen te bewonderen.

ook wel uitgekomen. We
maakten zo’n sterke groei
door dat we in 2005 na 32 jaar
van ons pakhuisje aan de Stevenfennestraat zijn verhuisd
naar de loods op het Euregio

bedrijvenpark aan de Najaarsweg. Daar groeien we trouwens ook alweer uit ons jasje
en plannen volgend jaar een
nieuwe loods naast de
bestaande.”

Halloween in Glanerbrug: griezels, heksen en ander grut
GLANERBRUG – De GO organiseert ook dit jaar weer Halloween. Op vrijdag 28 oktober
lopen van 18.00 tot 20.00 uur de griezels, heksen en ander grut weer over de Gronausestraat
om iedereen de stuipen op het lijf te jagen.
De opperheks staat aan de Stroat om de kleurplaten in ontvangst te nemen en de kids een klein
presentje te geven. Uiteraard wordt er snoep uitgedeeld door de rondlopende heksen. En hebben ze een letter op de mouw voor een griezelwoord. Dit kan op de kleurplaat ingevuld worden.
Er is weer een kleurwedstrijd in drie lleeftijdscategorieën met een leuk prijsje. De GO regelt
verder een springkussen en een straat act. De suikerspin machine staat weer te draaien en wil
je een spinnenkop dan kan dat bij de schminkheksen.
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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

Pedro Swier

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
Uitvaarthuis Glanerbrug
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89

Colofon

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!

De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 20 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@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 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
Schoolstraat 20. Telefoon: 0534618738.

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

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

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. Hendriks
Zondag 16 oktober 10.00 uur ds. H. Kroeskop
Parochie Maria Vlucht - OLV van de Heilige Rozenkrans
Glanerbrug
Vrijdag 7 oktober 10.00 uur: viering met pastoraal vicaris
Willy Rekveld (parochiehuis)
Zondag 9 oktober 10.30 uur: viering met B. Visschedijk mmv
herenkoor
Liberein, locatie Ariënshuis. Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen:
Zaterdag 8 oktober w18.00 uur: Viering met organist en koor
Zaterdag 15 oktober 18.00 uur: Viering met organist en koor
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COLUMN
CAROL FOKKENS

Tot het zoete eind
We bespreken zijn wensen voor zijn afscheid. De arts heeft
hem eerder die week verteld dat de behandeling alleen nog
gericht zal zijn op het brengen van comfort. Alles wat ze
konden doen, hebben ze gedaan. Er is geen redden meer
aan. Hij moet na gaan denken over hoe hij zijn einde voor
zich ziet. Thuisblijven of naar een hospice? Palliatieve
behandeling of misschien toch euthanasie?
Hij schuift zijn kopje nog eens naar zich toe. Het lepeltje in
gedachten eindeloos roerend door de inmiddels koud
geworden koffie. Hij zal thuisblijven. Thuis sterven, op de
plek waar hij zo graag is en waar zij zo goed voor hem
zorgt. Thuis, waar hij nog elke morgen geniet van zijn kop
koffie in dat ene hoekje van de kamer, daar waar zij altijd
naast hem zit. Opspringend bij elke kik die hij geeft, om het
hem maar zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ze heeft hem
gezworen er tot het bittere einde voor hem te zijn.
Een snik, een zucht. Hij veegt een traan van zijn wang,
drinkt zijn kopje leeg. Hij kijkt op, kijkt me indringend aan.
‘Bij mijn uitvaart wil ik dat ze allemaal een slagroomgebakje krijgen. Daar ben ik gék op. En: (zijn vinger wijst in de
lucht) ík wil er dan ook eentje!’ Ik beloof het hem plechtig.
‘Tuurlijk, jij krijgt er ook eentje!’ Ik knijp in zijn hand en
zachtjes snikt hij nog een keertje.
Nog geen maand later zitten ze rondom hem heen. Allen
die hem zo dierbaar zijn, en voor wie hij zo dierbaar is. In
alle rust heeft hij thuis kunnen sterven. Zij is er tot de laatste ademteug voor hem geweest. Hand in hand, zij aan zij.
De kleinkinderen steken één voor één hun kaarsje aan bij
de foto op zijn kist. Straks, na het laatste muziekstuk, zullen ze met z’n allen naar de koffiekamer gaan voor een kop
koffie en een lekker stukje gebak.

Boosheid en berusting op inloopavond over bouw
52 sociale woningen op maisveld in Glanerbrug
GLANERBRUG – Vorige week woensdag hielden woning
corporatie de Woonplaats, de Stichting Jongeren Huisvesting
Twente en de gemeente Enschede in het clubgebouw van
Avanti W. de derde inloopavond over de plannen om binnen
twee jaar verspreid over vier locaties in de stad 179 extra
huurwoningen te bouwen. Aan de zuidzijde van het maisveld
aan de Ekersdijk zijn 52 woningen gepland. Op de druk
bezochte inloopavond wisselden boosheid en berusting
elkaar af bij de direct aanwonenden uit de Willem Barendsz
straat en de Ekersdijk.
“En ik was altijd in de veronderstelling dat het maisveld de bestemming sport heeft,” uitte Jannie Schonebeek-Mulder (81) haar ongenoegen. “Daarom heb ik het appartement op de hoek van de
Ekersdijk en de Willem Barendszstraat gekocht. Altijd een mooi
uitzicht. Kan ik straks de hele dag tegen dakpannen aankijken.”
Ook de bewoners aan de Ekersdijk tussen de Willem Barendsz
straat en de Heidevlinder zijn allesbehalve blij met de bouw voor
het wijkje voor hun deur. Gradus Hempenius (38) kocht vier
maanden geleden een huis aan de Ekersdijk. “Vooral om de vrije
uitkijk en de ruimte om het huis,” aldus Hempenius. “Een paar
dagen geleden hoorde ik van de plannen op het maisveld. Als ik
het geweten had was ik aan de Heidevlinder blijven wonen. Hier
ben ik niet blij mee.”
De bewoners van de Willem Barendszstraat maken zich vooral
zorgen om de verkeerssituatie. Volgens de broers Roy en Dennis

Aan de zuidzijde van het maisveld aan de Ekersdijk zijn 52 wonin
(foto Jenne Smit)
gen gepland 
Hilbring wordt hun straat gebruikt als ontsluitingsroute voor het
verkeer uit Glanerbrug-Zuid. “Vooral ‘s morgens en aan het eind
van de middag is het daardoor extra druk,” menen de broers.”
Herman Koers en Bert Siemeling van de Dorpsraad Glanerbug
zien de inloopavond als een gemiste kans van de betrokken
instanties. “We zijn in Glanerbrug bezig met de ‘Droom van Glanerbrug’. Daarin speelt de participatie van bewoners een belangrijke rol. Wat we hier vanavond meemaken is een bestuursvorm
die wat ons betreft uit de tijd is. We hadden graag een plenaire
opening en sluiting gezien waarbij de bezoekers ook ervaringen
met elkaar uit kunnen wisselen. Deze manier schuurt volgens
ons.”

Gemeente pakt wateroverlast
Tolstraat aan

Dan staat zij op van het bankje, pakt het schoteltje met het
slagroomtaartje van het tafeltje naast zich en loopt naar de
baar. ‘Hier, lieverd. Deze is voor jou.’
Carol Fokkens - UniQ Uitvaartzorg
www.uniquitvaartzorg.nl
06 - 43 76 44 76

Tolstraat tot 16 december afgesloten 

Wilhelmina zoekt ‘vermiste
winnaar’ euphonium blazen
GLANERBRUG - De braderie van Glanerbrug was ondanks de
regen een groot feest. Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug
was erg blij dat ze er deel van uit mocht maken. De muziekvereniging had een wedstrijd uitgeschreven wie het langst op een
euphonium kon blazen. Het bleek een hele uitdaging, de bijzonderste tonen kwamen uit het instrument. Heel veel kinderen
hebben meegedaan, een fantastisch gezicht! Celéne is het meisje dat de langste noot heeft geblazen. Van harte gefeliciteerd.
Van de jongens is Jayden de gelukkige, maar we kunnen hem
niet bereiken. Jayden, gefeliciteerd met je winst.
Wil je ons een mail sturen zodat je je prijs in ontvangst kunt
nemen? Ons adres: secretariaat@wilhelminaglanerbrug.nl

(foto Jenne Smit)

GLANERBRUG - Gemeente Enschede gaat vanaf 3 oktober in de Tolstraat aan de slag om de overlast van grondwater en regenwater
aan te pakken. In de straat wordt naast het riool voor afvalwater een apart riool voor grond- en regenwater aangelegd. Onder het
wegdek komt een speciale ondergrond die water opvangt. Deze aanpassingen verlagen de stand van het grondwater en verkleinen
de kans op overstroming als het heel hard regent. Daarnaast wordt de straat veiliger gemaakt en komen er meer planten en
struiken. Deze groenblauwe aanpassingen maken dit stukje Glanerbrug klaar voor het weer van de toekomst.
Glanerbrug ligt aan de voet van de Twentse stuwwal. De Tolstraat is een laag punt in Glanerbrug. Regenwater en grondwater
stroomt hiernaartoe. In de bodem zit een harde kleilaag die nauwelijks water doorlaat. Regenwater kan maar langzaam de grond
inzakken en blijft steken op de kleilagen. Daardoor staat het
grondwater hoog en dat kan leiden tot overlast in kruipruimtes
en huizen. De extra rioolbuis die in de straat wordt gelegd, is een
speciale buis met gaatjes. Als het grondwater hoog staat, kan dit
door de gaatjes in de buis stromen en weggevoerd worden.
Buslijn 3 door Dr. Stamstraat, rijrichting omgekeerd
Tijdens de werkzaamheden kan er geen verkeer door de Tolstraat rijden. Buslijn 3 neemt daarom tijdelijk een andere route.
De Dr. Stamstraat is de enige weg tussen de Ouverturestraat en
de Gronausestraat die geschikt is voor een bus. Om de bus daar
te kunnen laten rijden, verandert de rijrichting van het eenrichtingsverkeer in de Dr. Stamstraat. Dit duurt tot 16 december
2022.

Bert van der Heide Uitvaartzorg
verzorgt huiskamer uitvaart
GLANERBRUG - Bert en zoon Koen jullie hebben op een fantastische wijze de uitvaart van onze moeder en oma verzorgd.
Goed luisteren, de volledige aandacht en inzet, oprecht en
met een persoonlijke klik en vooral ook professioneel.
Met Bert de op voorhand toch wel spannende keuze gemaakt
voor een ‘huiskamer-uitvaart’ in het oude huis van onze
ouders. Jij hebt ons hier uitstekend doorheen geloodst. Met
een mooie, passende herdenking op een warme en vertrouwde plek hebben we een belangrijke eerste stap in de verwerking van dit verlies gemaakt. Bert en Koen bedankt.
Wat mooi dat je zulke reacties mag ontvangen na afloop van
de uitvaart.
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DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

Dagelijkse boodschappen
duurder? Niet bij ons!
Tandenborstels
Better toothbrush
Diverse soorten
Per stuk € 0,29

Axe

WC-Eend

Toiletflush
Pine fresh 55ml
Per stuk € 0,59

55ml

-93%

Conditioner
Diverse soorten 200ml

200ml

Body medica

-65%

Junior 3-12 jaar
Vitamine C kauwtabletten 100st
Per stuk € 0,59

20st

Playboy

50ml

Geschenkverpakking
King of the game man
edt/bodyspray 60/150ml

Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem

elders € 8,50

Jil Sander
Sun woman edt 30ml

30ml

60/150ml

-57%

€ 5,99

elders € 6,99

Almelo (3x)
Almere
Arnhem
Assen
Borculo

2 voor
€ 1,00

-68%

€ 1,99

€ 12,99

elders € 18,99

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

Glanerbrug
Goor
Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen

100st

-88%

elders € 2,50

-72%

@medikamentediegrenze

Davitamon

2 voor
€ 1,00

elders € 2,84

Aftershave depper
Original 50ml

elders € 7,80

-60%

2 voor
€ 1,00
Fresh up

€ 1,99

elders € 8,99

Kalorien blocker 2 in 1 20st
Per stuk € 0,59

300ml

-74%

€ 1,99

elders € 2,29

10st

Tandpasta
Complete protect extra fresh
4x75ml

-78%

€ 1,49
Heisse zitrone 10 zakjes
Per stuk € 0,59

elders € 3,38

Blend-a-med

-35%

Tetesept

2 voor
€ 1,00

elders € 2,00

Guhl

250ml

-70%

2 voor
€ 1,00

elders € 15,12

Bodylotion
Winter ritual 250ml

35ml

-50%

8 voor
€ 1,00
Dove

Deospray mini
Ice chill 35ml
Per stuk € 0,59

Heerlen
Hengelo (2x)
Helmond
Hoogeveen
Klazienaveen

Losser
Maastricht
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum

elders € 29,97

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg
Tubbergen
Ulft

Veenendaal
Venlo
Vlaardingen
Waalwijk
Winschoten
Winterswijk (3x)
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Milka

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

Coca Cola

Lipton

Choco mini stars 150gr

150gr

Sparked lime & mint 330ml
Per stuk € 0,49

€ 1,00

Witte fondant 250gr, biscuit taartmix 250gr
of taart decoratieset 115gr
Per stuk € 0,39

-89%
15 voor

400gr

elders € 1,89

Lays of Doritos

Diverse soorten 150gr, 170gr 185gr of 200gr
Per stuk € 1,50

45gr

-81%

3 voor
€ 1,00
elders € 5,37

Lipton

Kattenvoer eend 400gr

€ 0,69

Ansjovisfilets 45gr
Per stuk € 0,39

elders € 6,15

Kitekat

-63%

John West

3 voor
€ 1,00

elders € 8,99

Soft fudge caramel 180gr of 200gr

elders € 14,52

-84%

€ 1,00

Lonka

€ 6,99

elders € 15,59

Cosy Day

15,5gr

-52%
12 voor*

€ 3,99

elders € 2,99

Peanut butter cup 15,5gr
Per stuk € 0,19

*Exclusief statiegeld

-74%
12 voor

-67%

Reese’s

330ml

500ml
Per stuk € 1,00

-49%

€ 0,79

elders € 1,55

Cold brew green tea
Peach, mango of strawberry
15 theezakjes

15 zakjes

-54%

€ 1,00
elders € 2,19

2 voor
€ 2,50

Starbucks

Koffie cups
Caffè verona ristretto 10 cups

10 cups

-45%

€ 1,99
elders € 3,59

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
3 oktober t/m 17 oktober 2022
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De jaarlijkse griepprik

Lesterhuis en Geenen
Donderdag 13 oktober voor patiënten van huisartsenpraktijk
de Brug en Voss
Dinsdag 19 oktober voor patiënten van huisartsenpraktijk
Sanders
Maandag 24 oktober voor patiënten van huisartsenpraktijk
van Brenk

Voor gezonde mensen is influenza (“griep”) een vervelende,
maar onschuldige ziekte. Voor mensen die tot een risicogroep
behoren, kan influenza echter ernstige gevolgen hebben. U
kent de seizoensgriep die meestal optreedt in de winter
maanden. Ook dit jaar weer zullen mensen ziek worden van
deze griep. De griepprik vermindert de kans om griep te
krijgen. Ook de kans op complicaties en overlijden ten
gevolge van de griep vermindert met name bij ouderen.

Welke personen komen in aanmerking voor de griepprik?
– 6 0-Plussers (en zij die voor 1 mei 2022 60 jaar worden), ook als
zij gezond zijn.
– Hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes mellitus (suikerziekte)
– Sommige nierpatiënten
–
Patiënten met verlaagde afweer door ziekte of medische
behandeling.

binnen kan gaan. Buiten kan het in oktober/november koud en
nat zijn. Zorg dat u daarop gekleed bent.
U mag GEEN griepprik komen halen als u verkouden bent,
koorts heeft, griepachtige verschijnselen of een positieve coronatest. U kan dan bellen met de praktijk om een nieuwe afspraak
te maken. Zie voor meer informatie: www.rivm.nl/griepprik

Data 2022
Woensdag 2 november voor patiënten van huisartsenpraktijk

In 2022 kunnen meer kwetsbare doelgroepen in aanmerking
komen om een griepprik te halen. Wilt u weten of dit ook u
betreft, kijk dan op de website van het RIVM: www.rivm.nl/
griepprik. Wilt u hier gebruik van maken neem dan contact op
met de praktijk.
Mensen die dit jaar 66, 67, 68, 69 jaar zijn geworden krijgen ook
een uitnodiging voor een prik tegen pneumokokken. De prik
maakt de kans kleiner dat u ziek wordt door pneumokokken.
U heeft minder kans op longontsteking. Na 5 jaar is de prik uitgewerkt. De mensen die hiervoor een uitnodiging hebben gehad
ontvangen deze prik tegelijk met de griepprik.

De griepprik in Glanerbrug.
De griepprikken zullen ook dit jaar in de huisartsenpraktijken in
Glanerbrug plaatsvinden. Volgt u de aanwijzingen op zoals vermeld in de oproep.

Ieder die in aanmerking komt voor de griepprik of de prik tegen
pneumokokken krijgt binnenkort een oproepbrief en een informatiefolder. Wij willen u vragen de oproepbrief mee te nemen
naar het spreekuur. Als u meent wel in aanmerking te komen
voor de prik, maar geen oproep ontvangt, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Ook als u vragen heeft kunt u overleggen
met de praktijkassistente van uw huisarts.
Let de locatie en de tijd staat in de oproepbrief vermeld!
Met vriendelijke groeten,
de Glanerbrugse huisartsen

Eeuwfeest St. Gerardus
groots gevierd
GLANERBRUG - Een grote reünie met meer dan 320 (oud-)
leerkrachten en oud-leerlingen vormde afgelopen vrijdag het
sluitstuk van de jubileumweek van de St. Gerardusschool.
Iedereen kijkt terug op een zeer geslaagde feestweek met tal
van activiteiten zoals de vossenjacht (zie foto).
Een verslag en foto’s van de feestweek is te lezen en te zien op de
Facebookpagina van de Grensstreek en Glanerbrug-Digitaal.

Het kan zijn dat u even (buiten) moet wachten voordat u naar

Sterk in beweging
Jaargetijdenweg 45
7532 SX Enschede
053 - 461 76 11
info@krabbestoffering.nl
krabbestoffering.nl

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

Gespecialiseerde zorg op maat
binnen een dynamische organisatie
in een vertrouwelijke setting.
Fyon

A: Schoolstraat 17 | 7534 CB Enschede A: Esmarkelaan 170 | 7534 JH Enschede
T: 053-700 00 00 · E: info@fyon.nl · I: www.fyon.nl
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Update huisartsenpraktijk en
apotheek aan de Roggeveenstraat

Rommelpot speelt ‘Baby op bestelling’

GLANERBRUG - Aan de Jacob Roggeveenstraat wordt al een
tijdje druk verbouwd. Wij kunnen u inmiddels melden dat
een deel van de verbouwing afgerond is. De bovenverdieping
voor Huisartsenpraktijk Voss en Huisartsenpraktijk de Brug
wordt vanaf 11 oktober in gebruik genomen. De praktijken
zijn bereikbaar via de nieuwe ingang via de parkeerplaats aan
de achterkant van de apotheek.
De benedenverdieping waar Apotheek de Eekmaat zich bevindt
en Huisartspraktijk van Brenk wordt nu onderhanden genomen.
Dat gaat gepaard met voor u misschien enige overlast, welke wij
voor u natuurlijk zo beperkt mogelijk willen houden.
Daarom houdt dokter Van Brenk vanaf 11 oktober tijdelijk
spreekuur in het gebouw midden op het gezondheidsplein. Apotheek de Eekmaat kunt u vanaf 7 oktober alleen bereiken via de
parkeerplaats aan de achterkant van de Apotheek. Wij gaan zorgen voor een goede bewegwijzering.
Apotheek de Eekmaat en de Huisartspraktijk Van Brenk zullen
helemaal vernieuwd worden. Dit is ook de laatste fase van de
verbouwing. De verwachting is dat het hele pand vanaf begin
2023 helemaal klaar is.

Eensgezindheid speelt
‘De erfenis van tante Bella’
OVERDINKEL – Christelijke Toneelvereniging Eensgezind
heid Overdinkel speelt eenmalig zeven voorstellingen van de
klucht ‘De erfenis van tante Bella’ geschreven door Henk de
Roede. Deze klucht speelt zich af in een schoonheidssalon die
van tante Bella is geweest.
Speeldata: Vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober, woensdag 2
november, vrijdag 4 en zaterdag 5 november,
vrijdag 11 en zaterdag 12 november. Locatie: Verenigingsgebouw. Hoofdstraat 147 te Overdinkel. De zaal is open vanaf 19.00
uur, de voorstellingen beginnen om 20.00.
Start kaartverkoop: maandag 10 oktober van 14.00 tot 19.00 uur
Daarna dagelijks van 18.00 tot 20.00 uur
Voor de vaste bezoekers wel even een aandachtspunt, want het
telefoonnummer van de reserveerlijn is gewijzigd. Eensgezindheid reserveerlijn: 0681254076. Het is mogelijk om uw gereserveerde kaartjes vooraf aan de zaal op te halen. Dit kan op de
woensdagavond 12 en 19 oktober tussen 19.00 uur en 19.30 uur.

LOSSER - Toneelvereniging De Rommelpot uit Losser speelt
het blijspel “Baby op Bestelling” Na een tijd van afwezigheid
door de pandemie en het ontbreken van een speellocatie is de
Rommelpot weer helemaal terug! “Baby op bestelling” komt
uit de koker van de Rommelpot zelf. Het stuk wordt
voornamelijk gespeeld in de Twentse taal en wordt
geregisseerd door Michel de Wal. Speeldata: zaterdag 15
oktober, zondag 16 oktober (matinee), vrijdag 21 oktober en
zaterdag 22 oktober. Locatie: Basisschool de Wegwijzer aan
de Sperwerstraat 1 in Losser.
Het belooft een voorstelling te worden die u niet wilt missen.
Peter is een student die het prachtig voor elkaar heeft. Want wat
kan je je als student meer wensen dan dat alles door je oom
wordt geregeld? Het collegegeld, een goed kosthuis en nog een
flinke toelage voor je natje en je droogje. Hij heeft een echte suikeroom. Dat is althans de mening van Joost. Hij is de vriend en
studiegenoot van Peter. Maar als op een dag de oom van Peter op
bezoek komt, raakt Peter volledig in paniek. Want om zijn toelages flink te verhogen heeft hij zijn oom geschreven
dat hij
ging
GKV ONS
CLUBJE

trouwen. En toen dat hem gemakkelijk lukte, ook nog dat er een
baby wordt verwacht. Zijn toelage steeg flink. Maar nu komt zijn
oom op bezoek en zal hij moeten zorgen dat hij echt een vrouw
heeft die een kind verwacht. ‘Baby op bestelling’ is een stuk vol
humor en hilariteit, waarin ook verschillende andere karakters
hun opwachting zullen maken.
Mix van vertrouwde en nieuwe leden
‘Baby op bestelling’ zal gespeeld worden door een mix van vertrouwde en bekende gezichten met een aantal nieuwe leden.
Door deze combinatie krijgt nieuw talent de kans. Zij zijn
immers de toekomst van de vereniging. Daarnaast is het ook
mooi om te zien hoe jong en oud van en met elkaar kan leren en
zo een hechte groep vormen.
De kaartverkoop kan telefonisch via Jan Peters 053-5360769 of
Els Kwakman 06-41193940. Voor meer informatie kunt u
naar www.derommelpot.nl of op hun Facebookpagina. De zaal
in de Wegwijzer heeft minder plekken beschikbaar dan er voorheen waren in de muziekschool, dus wees op tijd met bestellen.

Buitengewone algemene ledenvergadering Avanti W.
Het algemeen bestuur van Avanti Wilskracht nodigt alle leden
uit voor een buitengewone algemene ledenvergadering op17
oktober 2022.
Aanvang: 20:00, locatie: het clubgebouw op het Zoutendijk aan
de Gronausestraat 846.

Op 1 juli 2021 trad de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
(Wbtr) in werking. Deze wet bevat belangrijke wijzigingen voor
onder andere verenigingen en dus ook Avanti Wilskracht. Het
doel van de nieuwe wetgeving is het verbeteren van de kwaliteit
van bestuur en toezicht bij verenigingen.

GVV EILERMARK

Zondag 9 oktober

Zaterdag 15 oktober

Vrijdag 7 oktober
Thuis
19:30 Eilermark VR25+2 - MVV ‘29 VR25+2
Uit
19:30 PH VR25+1 - Eilermark VR25+1

Thuis
10:00 Eilermark 3 - Achilles ‘12 2
11:45 Eilermark VR1 - SVO Twickel VR2
Uit
14:00 AZC 1 - Eilermark 1

Uit
12:15 BZSV de Blauw. 18+1 - Eilermark 18+1
15:00 Sportlust Gl. 1 - Eilermark 1
17:15 Rigtersbleek 4 -Eilermark 2

Zaterdag 8 oktober

Vrijdag 14 oktober

Thuis
14:00 Eilermark 1 - Stevo 1
Uit
11:00 Oldenzaal 2 - Eilermark 3
11:00 Hector VR1 - Eilermark VR1

Thuis
09:00 Eilermark JO9-1 - Vogido JO9-2
09:00 Eilermark JO9-2 - Victoria ‘28 JO9-4
14:30 Eilermark 1 - EFC PW 1885 1
15:00 Eilermark 2 - De Tubanters 2
16:00 Eilermark 18+1 - BWO 18+1
Uit
08:30 Sparta E. JO11-2 - Eilermark JO11-2
09:30 Wilhelh.school JO7-1 - Eilermark JO7-1
09:45 S.V. Losser JO11-2JM - Eilermark JO11-1
10:10 Haaksbergen JO7-1 - Eilermark JO7-1
11:00 S.V. Losser MO13-1- Eilermark MO13-1

Thuis
21:00 Eilermark VR25+1 - MVV ‘29 VR25+1
UIt
19:30 Quick ‘20 VR25+1- Eilermark VR25+2
Sportpark Eilermark
20:30 Eilermark 18+1 - Vroomsh. Boys 18+1
20:00 Wilh’school 18+1 - Eilermark 18+1
19:30 Vroomsh. Boys 18+1 - Wilh’school 18+1
Sportpark ‘t Bultserve
19:30 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+1
20:00 De Tubanters 35+3 - Eilermark 35+1
20:30 Eilermark 35+1 - Enschede SC 35+1
21:30 Avanti W. 35+1 - Eilermark 35+1
Kijk altijd voor de laatste voetbal wedstrijdwijzigingen op voetbal.nl van de KNVB!

Zondag 16 oktober

SV SPORTLUST
Zaterdag 8 oktober
Thuis
11:00 Sportlust JO12-1 - Berghuizen MO12-1
12:30 Sportlust Gl. O23-1 - BWO O23-2
14:30 Sportlust Gl. 4 - BWO 4
Uit
14:00 NEO 2 - Sportlust Gl. 2

Meer informatie op
de website:
www.avantiwilskracht.nl
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15:00 FC Aramea 1 - Sportlust Gl. 1
16:00 NEO 3 - Sportlust Gl. 3

09:15 Ons Clubje D2 - NRC ‘22 D2
09:15 Ons Clubje E2 - Juventa E1
10:00 Ons Clubje F1 - DOS-WK F1
Vrijdag 14 oktober
10:30 Ons Clubje D1 - Achilles (A) D1
Sportpark Wesselerbrink Midden
20:00 Sportlust Gl. 45+1 - Suryoye-Medi. 45+1 10:30 Ons Clubje E1 - NKC ‘51 E1
11:45 Ons Clubje C1 - NRC ‘22 C2
20:30 EFC PW 45+2 - Sportlust Gl. 45+1
13:30 Ons Clubje 2 - KVZ 4
21:00 Sportlust Gl. 45+1 - Avanti W. 45+2
22:00 De Tubanters 45+1 - Sportlust Gl. 45+1 15:00 Ons Clubje 1 - Arena 1

Zaterdag 15 oktober

Zaterdag 15 oktober

Thuis
12:45 Sportlust Gl. 3 - Tubantia 3
13:00 Sportlust Gl. 2 - SJO/SSA HMC ‘17 2
15:00 Sportlust Gl. 1 - Eilermark 1
Uit
12:00 Achilles ‘12 O23-2 - Sportlust Gl. O23-1
14:30 Sc. Rijssen 4 - Sportlust Gl. 4

Thuis
09:15 Ons Clubje D2 - Zwart Wit D1
09:15 Ons Clubje E2 - HKC (He) E1
10:30 Ons Clubje D1 - Blauw Zwart D1
10:30 Ons Clubje E1 - Amicitia E2
11:45 Ons Clubje C1 - Gr.Zwart/Phenix ‘72 C1
13:30 Ons Clubje 2 - Zwart Wit 3
15:00 Ons Clubje 1 - Hebbes 1
Uit
09:00 Amicitia F2 - Ons Clubje F1

GKV ONS CLUBJE
Zaterdag 8 oktober
Thuis
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Vloddercross 2022
Belangrijke mededeling
Belangrijke
mededeling
voor brilen
voor
brilen
contactlensdragers.
contactlensdragers.
Door sommige ziektekostenverzekeraars wordt,
met betrekking
tot vergoeding
van brillen en brillenglazen,
Door sommige
ziektekostenverzekeraars
wordt,
indruk
met betrekkingeen
totfoutieve
vergoeding
vangewekt.
brillen en brillenglazen,

DATUM zondag 16 oktober 2022 | LOCATIE Roodmolenweg
AANVANG 10.00 uur | EINDE rond 17.00 uur | ENTREE € 7,50

foutieve
indruk
gewekt.
U bent voor deeen
aanschaf
van
een bril
of contactlenzen
NIET
aangewezen
de door
hen
genoemde
optiekketen.
U bent
voor de op
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
U declareert de nota van ons bij uw zorgverzekeraar.
worden
aan in
u aanmerking
uitgekeerd. Ook
kunnen
wij middels een
De
daarvoor
komende
vergoedingsbedragen
elektronisch
uw aanvraag
voor
vergoeding
worden declaratiesysteem
aan u uitgekeerd. Ook
kunnen wij
middels
een
bijelektronisch
de meeste zorgverzekeraars
indienen
en dit
bedrag
declaratiesysteemon-line
uw aanvraag
voor
vergoeding
direct
op
de
nota
in
mindering
brengen.
bij de meeste zorgverzekeraars on-line indienen en dit bedrag

Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

direct
op deblijven
nota inmaken
mindering
brengen.
Dus … u kunt
gebruik
van ons
onovertroffen
vakmanschap,
onze
fantastische
service
bediening.
Dus … u kunt gebruik blijven maken van en
ons…onovertroffen
vakmanschap, onze fantastische service en … bediening.
Graag tot ziens in onze zaak.
Graag tot ziens in onze zaak.

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

€

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

Woensdags gesloten
G RONAUSESTRAAT 1199 G LANERBRUG T EL. (053) 461 53 53

4,95/rol

G RONAUSESTRAAT 1199 G LANERBRUG T EL. (053) 461 53 53

(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

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

GEVESTIGD
SEDERT 1959

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

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

Waterstopspray

Maakt al uw schoenen en kleding water en vuil afstotend.
Voor Leder, Textiel, Suede, Nubuck en alle tex materialen.

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

STEFAN VAN DEN AKER
‘Met mijn jarenlange ervaring
in de makelaardij, plezier in het
werk en passie voor het vak, sta
ik voor een optimale uitvoering
van jouw opdracht. Voor zowel
de aankoop, verkoop als taxatie
van jouw woning kom ik graag
met je in contact om dit te
bewijzen’.

MAKELAARS

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIE

BENIEUWD WAT UW HUIS WAARD IS?
Vraag een gra�s en vrijblijvende
waardebepaling van uw woning aan!

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

t
am staa
ntagete r!
o
m
n
e
laa
iceen 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

Ook voor uw
administraties

