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Opgraving Typhoon in
Aamsveen

'Bikkels' wippen meer 
dan 1000 tegels

100 jaar Twents Mandoline en 
Gitaar Orkest

Karakteristieke pand Schmeing aan de grens behouden: 
Duesmann opent er café en bakkerij
GLANERBRUG/GRONAU - 
In december 2017 bescha-
dig de een brand delen van 
de voormalige herberg 
Schmeing bij de grens-
overgang in Glanerbrug.  
“Iedereen zou er waarschijn-
lijk begrip voor hebben 
gehad als we het hadden 
laten slopen,” reageerde 
Bernard Schmeing nadat hij 
de schade had opgenomen. 
“Maar de familie besloot het 
karakteristieke gebouw te 
behouden en te restaureren.” 
De familie Schmeing vond in 
Claus Duesmann een partner 
om de gloriedagen als gast-
vrij huis voort te zetten. Geen 
klassieke herberg, maar op 
de beneden verdie ping, een 
café met zo’n 100 zitplaatsen 
en een bakkerij. Vorige week 
donderdag opende Claus 
Duesmann zijn ‘Smugglers 
House’, geïnspi reerd op de 
ligging aan de grens. 

De voormalige herberg 
Schmeing is ontwerp van de 
Nederlandse architect Gerrit 
Beltman (1843 – 1915). Belt-
man is in het grensgebied ver-
antwoordelijk voor het ont-
werpen van vaak robuuste 
gebouwen die een architecto-
nische schoonheid uitstralen. 
De voormalige Spinnerei A in 
Gronau is daar een voorbeeld 
van. Net zoals vele villa’s in 
Twente. Het pand aan de 

grens dateert van 1898 en 
deed toen al dienst als restau-
rant en populaire excursiebe-
stemming. Het had een druk-
bezocht openluchtrestaurant, 
van waaruit de gasten een 
goed uitzicht hadden op het 
grensverkeer. En de grensgan-
gers die in Glanerbrug woon-
den en in de textielfabrieken 
in Gronau werkten, kwamen 
na het werk ook graag langs 
voor een drankje. 

Monumentaal gebouw
Hoewel het gebouw niet op 

de monumentenlijst staat, 
werd het gerenoveerd op een 
wijze die past bij een monu-
mentaal gebouw. De voorge-
vel straalt in nieuwe luister, 
boven de ingang werd een 
puntgevel gerestaureerd, die 
van decoratieve elementen is 
voorzien. Mooie details zoals 
gekleurde tegels boven de 
raamopeningen geven het 
gebouw iets speciaals. Twee 
maanden geleden werden 
vier grotere wooneenheden 
op de eerste verdieping in 
gebruik genomen. En zes klei-

nere op de zolderverdieping. 
Aanstaande donderdag is de 
renovatie dus voltooid met de 
opening van het café en de 
bakkerij. 

De naam Schmeing staat 
vanaf eind 19de eeuw op de 
gevel van het monumentale 
pand aan de grens. Op 9 juli 
1895 trouwt Johann Hermann 
Schmeing uit Bentheim 
namelijk met Elisabeth Ver-
spohl die de ‘Gastwirtschaft’ 
aan de grens van haar ouders 
heeft overgenomen. Uit een 

geschrift uit 1744 blijkt trou-
wens dat de ‘Gastwirtschaft’ 
al zo’n anderhalve eeuw 
bestaat. De Wirtschaft wordt 
dan bestierd door ene Johann 
Gerhard Terglane. Wanneer 
Johann in 1812 aan de gevol-
gen van een beroerte overlijdt 
neemt de jongste dochter van 
Terglane de zaak over. Zij 
trouwt met Franz Heinrich 
Verspohl. Wanneer Verspohl 
de zaak overdoet aan zijn 
oudste dochter Elisabeth 
komt er dus een Schmeing op 
de Wirtschaft. 

Van generatie op generatie
Na Johann neemt zoon Alfons 
de zaak aan de grens over en 
daarna is de derde generatie 
Schmeings aan de beurt met 
Hermann. Als Hermann in 
1967 op 38-jarige leeftijd 
sterft, besluit zijn weduwe 
Anni om de zaak te verpach-

ten aan Albert Koning. Zij 
heeft namelijk ook nog de 
zorg voor drie jonge kinderen. 
Na diens vertrek nemen 
Johann en Else van Koetsveld 
de zaak in beheer en zij blij-
ven tot begin jaren’80 op de 
zaak. 
Johann, die die vanwege een 
licht probleem met zijn been 
ook wel ‘De Poot’ wordt 
genoemd, wordt bij het zware 
werk als cafébaas voluit 
gesteund door zijn energieke 
vrouw Else. Na het vertrek van 
de familie Van Koetsveld 
ondergaat de zaak een meta-
morfose. De typisch Duitse 
kroeg wordt een Joegosla-
visch restaurant ‘Dubrovnik’. 
Na Dubrovnik zit er een tijdje 
een pannenkoekenhuis in het 
pand, maar als blijkt dat dit 
ook geen winstgevende zaak 
is, komt er een gelegenheid 
voor kansspelen in het pand.  

Stefan Schmeing, Andreas Schmeing, Claus Duesmann, Bernhard Schmeing en Anne Duesmann 
worden gefotografeerd door Reinier van Willigen (foto’s Jenne Smit)

Het interieur van ‘Smugglers House’  

Op excursie naar de berging van de Hawker Typhoon
GLANERBRUG – ‘Hoe hard kan een Hawker Typhoon 
eigenlijk vliegen?’ ‘Is de Hawker Typhoon nu een bommen-
werper of een jachtvliegtuig?’ ‘Hoe diep ligt de neergestorte 
Typhoon in de grond?’ ‘Is ie nog heel?’ ‘Zit de piloot nog in 
het vliegtuig of is hij eruit gesprongen en te pletter gevallen?’ 

Tal van vragen werden op de 
mannen van het speciale team 
van Defensie en de Explosive 
Clearance Group (ECG) afge-
vuurd. Soms nog sneller dan 
het aantal kogels die piloot 
Derek Carter uit het boordka-
non van de Tyhoon af kon 
vuren. Gelukkig wisten de 
mannen op de meeste vragen 

van de leerlingen van de groe-
pen 7 en 8 van de basisscholen 
uit Enschede Oost en Glaner-
brug Zuid wel een antwoord. 
Alleen wat er mogelijk met de 
piloot is gebeurd, is nog steeds 
niet duidelijk. Is de piloot 
Derek Carter of toch iemand 
anders? Dat krijgen we vreemd 
genoeg waarschijnlijk alleen te 

weten wanneer vanuit Enge-
land nog actie wordt onderno-
men. Na de ontvangst en een 
korte introductie werden de 
leerlingen meegenomen naar 
de plek waar na het detecteren 
van de grond het neergestorte 
vliegtuig moet liggen. De werk-
zaamheden lagen op deze dag 
stil omdat er altijd explosiege-
vaar dreigt doordat er ook nog 
munitie in de grond ligt. De 
kinderen kregen te horen hoe 
de medewerkers te werk gaan 
om de onderdelen van het 
gecrashte vliegtuig stukje bij 

beetje uit de grond te ‘peute-
ren’. Een deel van die onderde-
len is tentoongesteld in de tent 
waar de gasten ook worden 
ontvangen. Vooral het boord-
kanon maakte veel indruk op 
de leerlingen.
Op pagina 5 kunt u een inter-
view lezen dat oud-Grens-
streek redacteur Henk ten Har-
kel heeft gehad met oud-stads-
archivaris Adrie Roding over 
het wel en wee van piloot 
Derek Carter. Henk ten Harkel 
is nu werkzaam bij 1 Twente 
Enschede. 

Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van basisscholen uit Enschede 
Oost en Glanerbrug Zuid kregen uitleg over de berging van de 
Hawker Typhoon  (foto Jenne Smit)
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 Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente 
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoor-
uren 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’
Adressen:  Lutterstraat 4, Losser 

Schoolstraat 17, Glanerbrug| 
Esmarkelaan 170, Enschede

E-mail: info@ashanty.nl
Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 0535383342, ook tijdens weekeinden.
Bij geen gehoor via het ziekenhuis op laten roepen: 0534873565. 
 
Naviva Kraamzorg 
Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg.
Telefoonnummer: 08877 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per 
dag bereikbaar.
 
Maartje Kraamzorg  
Lutterstraat 4, 7581 BV Losser. 
www.maartje.nl / 0880005215. 
Altijd bereikbaar!

Samenwerkende Apotheken Enschede
Openingstijden:
 
Apotheek De Eekmaat
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 
uur tot  17.30 uur.

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

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. Telefoon: 0534618738.
 
Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. Telefoon: 0537000000.
 
Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 0534618891.

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 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

 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
 

Inloop voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere maandagmiddag van 
14.00 - 17.00 uur en iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 
12.00 uur. Adres: Schipholtstraat 48B (voormalige veegpost)

Aanwezig op de inloop zijn: 
Wijkcoaches van de Wijkteams Enschede (sluiten zowel maan-
dag als woensdag aan tijdens de inloop-tijden). Het Wijkteam is 
ook per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@twentsealli-
antie.nl
Buurtbemiddeling (voorlopig op de eerste maandag van de 
maand, na de zomervakantie op de eerste woensdag van de 
maand)
Medewerker van de Twentse Alliantie (sluit aan zowel maan-
dag als woensdag tijdens de inloop-tijden)
Domijn (voorlopig niet fysiek, wel telefonisch consult mogelijk)
Wijkagent (woensdagen tussen 10.30-11.30 uur)
Dorpsraad (nadere afspraken worden nog gemaakt)
Budget Advies Teams (woensdagen tussen 09.30 en 12.00 uur)
Handhaving (niet fysiek, wel telefonisch consult mogelijk)
Intact herstel en zelfhulp (Tactus) oneven weken van 10.30 – 
12.00 uur
M-pact en Power
Liberein 

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. M. Schepers
Zondag 30 oktober 10.00 uur ds. Nijmeijer

Parochie Maria Vlucht - OLV van de Heilige Rozenkrans 
Glanerbrug
Woensdag 2 november 19.00 uur: Allerzielenviering door  paro-
chiële werkgroep  mmv herenkoor

Liberein, locatie Ariënshuis. Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen: 
Zaterdag 22 oktober 18.00 uur: Viering met organist en koor
Zaterdag 29 oktober 18.00 uur: Viering met organist en koor

Bel (053) 431 23 89                                            

Uitvaarthuis Glanerbrug   
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Herman Herman 
 Achterhuis Achterhuis

www.indienstvanhetleven.nl

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 3 november 2022.  
U kunt de copy tot en met de vrijdag voor deze datum inleveren tot 
17.00 uur.
 
Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen:
J. Smit
Nieuw Frieslandstraat 37
7532 ZB Glanerbrug
Email: jenne.smit@gmail.com
 
Acquisitie en informatie over adverteren: 
W. Meester, Kerkstraat 107, 7532 AS Glanerbrug.
Telefoon: 053-4613366 - Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl.

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

De Grensstreek verschijnt in een oplage van 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. 
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zaterdagmiddagwerk
Na de Tweede Wereldoorlog was er een geboortegolf. Er wer-
den veel huwelijken gesloten en als gevolg daarvan ook heel 
wat kinderen geboren. Begin jaren vijftig had je dus op de lage-
re school grote klassen. Soms met meer dan vijftig kinderen. 
Toen ik in 1958 als onderwijzer begon in Hengelo, had ik 44 
jongens in de klas. Zes dagen per week.

Omdat mijn vader een meubelzaak had, waren en natuurlijk 
veel mensen die meubels wilden kopen. Vaak kwam het trouw-
lustige paar op zondagmorgen, dan was er alle tijd om de toe-
komstige huisraad uit te zoeken… Maar veel geld hadden de 
meeste mensen niet. Dus vroeg men geregeld of het ook op 
afbetaling kon. 

Mijn vader was daar niet kinderachtig in.Als een bankstel - een 
bank, twee stoelen en een tafelje- 300 gulden kostte, werd er bij 
voorbeeld 100 gulden aanbetaald en de rest met 1,50 per week.

En nu kom ik in beeld.Begin jaren vijftig was ik leerling van een 

school uit Hengelo, een school die 
toevallig een van deze weken haar 
75-jarig bestaan viert.
Als ik op zaterdagmiddag op de fiets thuis kwam, stond me na 
de snel verorberde middaghap een onaangename taak te 
wachten. Als oudste zoon kreeg ik van mijn vader een boekje 
mee met de namen en de bedragen die de afbetalers moesten 
betalen. Daarna fietste ik kris kras door Glanerbrug om de ver-
schuldigde bedragen te innen. Bij sommigen kreeg ik te horen, 
dat het deze week niet uitkwam. Volgende week wel weer. Wist 
dan al hoe mijn vader zou reageren en daar verheugde ik mij 
niet op…

Een keer vroeg een vrouw me, of het in plaats van een gulden 
ook met een kwartje per week kon. Ik antwoordde dat mijn 
vader dat besliste en voegde eraan toe:” Ik denk het nich, want 
dan mok als oale keerl nog elke zoaterdag bie oe langs kom-
men!”

Henk van der Vegt

Acht units voor jonge ondernemers 
in voormalige werkplaats Fokkema 
GLANERBRUG – Bent u beginnende ondernemer? En op zoek 
naar een geschikte locatie in het centrum van Glanerbrug? 
Informeer dan eens bij  VMK Makelaars & Assurantiën  naar 
een van de acht nieuwe units aan de Gronausestraat 1229A. 
 
In de voormalige werkplaats van installateur Fokkema zijn in 
opdracht van eigenaren Einte Elzinga en Reamon Breukers acht 
zogenoemde units gerealiseerd. Zeven met een werkoppervlak-
te van 65 vierkante meter en een kleinere van 50 vierkante meter. 
Ideaal voor startende dienstverlenende ondernemers. Een kap-
salon, computer reparatie, drukkerij of schoenmaker. Er zijn nog 
enkele units beschikbaar die vanaf 1 november beschikbaar zijn. 
 

Volgens de makelaars van VMK Makelaars & Assurantiën heeft 
het pand tussen de Gronausestraat en de Bentstaat een ware 
metamorfose ondergaan. “Het pand dat door veel Glanerbrug-
gers als een ‘rotte’ appel werd gezien is volledig gerenoveerd. In 
eerste instantie is het achterstallig onderhoud weggewerkt. 
Daarna zijn de units naar een ontwerp van Busschers Architec-
ten gerealiseerd. De units zijn ideaal voor jonge ondernemers 
die nu nog thuis werken en behoefte hebben hun activiteiten uit 
te breiden naar een locatie in het centrum van Glanerbrug. De 
units zijn met het oog op een duurzame exploitatie voorzien van 
zonnepanelen en zijn gasloos in gebruik. Bovendien heeft de 
toekomstige ondernemer de beschikking over parkeerruimte 
aan Bentstraat.” 
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met VMK 
Makelaars & Assurantiën (053- 435 0104). Of kijk op www.vmk-
makelaars.nl

Jan Riesewijk en modeshow bij 
Vrouwengilde Glanerbrug
GLANERRBRUG – Op vrijdag 28 oktober komt conferencier 
Jan Rieswijk optreden voor het Vrouwengilde Glanerbrug. 
Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Parochiehuis, Kerkstraat 18.

Wie kent Jan Riesewijk niet. 
Een conferencier in vele hoe-
danigheden die borg staat 
voor een gezellige middag, vol 
humor. Ook is hij niet alleen 
conferencier maar zit hij al 23 
jaar als verpleger in de zorg, 
waar hij veel voldoening uit-
haalt. Uit de combinatie van 
deze twee, juist in deze tijd, 
haalt Jan veel voldoening het-

geen te zien is in zijn optredens. Iedereen is deze middag van 
harte welkom. Niet-leden betalen €5  exclusief koffie/thee en of 
een drankje.  

Maandag 31 oktober (13.30 uur): 
Modeshow bij Modehuis JUDITH aan de Schoolstraat 56
Op deze middag kunnen we genieten van een modeshow bij 
‘Modehuis JUDITH’ Presentie door de mannequins van Mode-
huis JUDITH en mannequins van ons Vrouwengilde. 

Het wordt niet alleen genieten van alles wat er weer aan nieuwe 
mode te bewonderen is, maar ook is er de mogelijkheid om kle-
ding te passen. Verder is er nog een ‘koopjesrek’ met aantrekke-
lijke prijzen dat zeer de moeite waard is. Dus laat je verrassen. 
Dit alles onder het genot van koffie/thee met een hapje en een 
drankje. Modehuis JUDITH heet u van harte welkom!

‘Bikkels’ wippen meer dan duizend tegels!
ESCHMARKE – Dat is toch wel een kop om even bij stil te 
staan. Die ‘bikkels’ zijn een groep van zo’n 20 jongeren uit de 
Echmarke en Glanerbrug. Ze meldden zich afgelopen 
donderdag bij de hoofdingang van obs de Esmarke aan de 
Esmarkelaan. Hoewel ze af en toe rondom de school voor 
overlast zorgen, kwamen ze nu met goede bedoelingen: 
meehelpen om meer dan duizend tegels te wippen op het 
schoolplein voor de hoofdingang. De Esmarke wil de entree 
en het plein namelijk een groener aanzicht geven. Directeur 
Anouk Haven van de Esmarke kreeg daarbij hulp van FC 
Noaber. 

Bij FC Noaber volg je een zogenoemde maatschappelijke dienst-
tijd (MDT). Dat kan bij een vereniging, een welzijnsinstelling, 
een zorginstelling, basisschool of een andere organisatie,” legt 
Christian Renshof van FC Noaber uit. “Je voert werkzaamheden 
uit die belangrijk zijn en waar jij het verschil kunt maken! Je kiest 
datgene wat het beste bij jou past. Wij noemen dit de Noaber-
deal.  Je stelt uiteraard je eigen  Noaberdeal  samen. Jongeren 
beslissen mee en voeren het uit in hun eigen Noaber Commu-
nity. Maatschappelijke Diensttijd (MDT) FC Noaber is een pro-
ject van, voor, door en met jongeren: Samen en inclusief!” 
Anouk Haven is blij met de hand- en spandiensten van de jonge-

ren. “Nu de tegels eruit zijn, kan de firma Donkergroen in de 
herfstvakantie starten met het vergroenen van het schoolplein. 
En zal de entree van de school er een stuk groener uitzien.” 

Uitnodiging parochie avond
GLANERBRUG - In de laatst gehouden parochie avond is de 
afspraak gemaakt dat de parochianen zouden horen welke 
opties er zijn om de toekomst van onze parochie voor de 
komende jaren veilig te stellen. Hiervoor is de groep Toekomst 
in het leven geroepen. Deze hebben inmiddels hun huiswerk 
gedaan en hebben hun conclusies voorgelegd aan zowel de 
locatieraad als het parochiebestuur. De diverse opties zullen 
nu worden voorgelegd aan de parochianen. Hiervoor is er 
een bijeenkomst op maandag 7 november a.s. aanvang 20.00 
uur in het parochiehuis. 

Op deze avond wordt er geen beslissing genomen enkel en 
alleen worden de diverse opties voorgelegd. Deze kunnen na de 
pauze worden besproken en ook eventuele suggesties van de 
parochianen kunnen we daar ter plekke bespreken. De uiteinde-
lijke stemming welke optie voor het voortbestaan van de paro-
chie de beste is wordt genomen op zondag 8 januari. Op de bij-
eenkomst van die dag mag iedere parochiaan aangeven waar de 
voorkeur naar uit gaat. En de uitslag van deze stemming zal 
bepalen welke richting we uitgaan.

Iedereen die in dit proces zit beseft dat de uiteindelijke beslis-
sing hoe dan ook een zeer moeilijke en zeer zeker ook emotio-
nele zal zijn. Maar we moeten als parochie wel onder ogen zien 
dat we nu de regie nog in handen hebben. Nu kunnen en mogen 
wij nog beslissen hoe nu verder. In veel parochies wordt een 

beslissing opgelegd maar dat is bij ons gelukkig nog niet het 
geval. Wij beseffen zeer goed dat er veel parochianen zullen zijn 
die om welke reden dan ook denken deze beslissing heb ik niets 
meer mee te doen want ik kom nooit tot bijna nooit meer in de 
kerk. Maar besef dan wel dat het niet alleen gaat om de gebou-
wen maar om de geloofsgemeenschap  Glanerbrug. Vanuit deze 
gemeenschap zijn veel verenigingen ontstaan, veel activiteiten 
ontplooit en niet alleen initiatieven die over geloof etc., gaan 
maar op velerlei gebied. Als er geen binding is zal het niet lang 
meer duren of er niets van dat alles meer over. We worden dan 
steeds meer op onszelf teruggeworpen, een vangnet zoals het er 
nu nog is, is er dan niet meer. Denk daar met zijn allen eens over 
na en beperk je mening niet alleen tot het kerkelijke gebeuren 
maar aan alles wat daar omheen nog gebeurt.

Maandag 7 november a.s., 20.00 uur, hopen wij veel heel veel 
parochianen te begroeten in het parochiehuis.
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Gronausestraat 1126 · 7534 AR Glanerbrug
www.damhuis.biketotaal.nl

wij houden van fietsen

Acties geldig t/m 30 november 2022

Compactline 20 
verlichtingsset
• Compact en sportief
• Eenvoudig te bevestigen
• Zien: 40 meter
• Gezien worden: 2500 meter

Niteline T4-R 
verlichtingsset
• Zeer goede zichtbaarheid
• Water- en schokbestendig
• Voorlicht 1 led en achterlicht 4 leds
• Snel en eenvoudig te bevestigen

22,9529,95

41,95

Compactline 20 

 

Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

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

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

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

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

Div. soorten behang vanaf  €     4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

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

Gerridzen Bouwmaterialen BV
Euregioweg 257
www.gerridzennl
tel.nr.: 053 - 4 35 60 54 
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 
binnen twee maanden afgehandeld.
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Hervormde Gemeente Glanerbrug (PKN)Gronausestraat 120031 januari 10.00 uur Ds. M. C. v.d. Meer7 februari 10.00 uur Ds. M. Vlasblom
Rooms Katholieke KerkKerkstraat 14

30 januari 19.00 uur

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schede.nl) te reageren. Zo mogelijk worden kleine zaken 
binnen twee maanden afgehandeld.
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Huisartsen
Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), huisartsen-
post Enschede
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kan-
tooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opne-
men met de Huisartsendienst.HDT-Oost, Huisartsenpost Enschede, Haaksbergerstraat 55 

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

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

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

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

30 januari 19.00 uur

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 
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Juf Hannie neemt na 47 jaar afscheid
Openbare vergadering Dorpsraad Glanerbrug uitgesteld

GlanerbruG - De Dorps-raad Glanerbrug heeft beslo-ten om de openbare verga-dering van donderdag 24 juni geen doorgang te laten vin-den. Gezien het belang van de onderwerpen en actiepunten op de agenda en mede gelet op de grote aantal afzeggingen wordt de vergadering verzet naar een andere datum. bo-vendien speelt het nederlands elftal ‘s avonds zijn derde pou-lewedstrijd tegen Kameroen.

Prijsvraag krijgt vervolg
GlanerbruG - Meer dan 50 inzendingen zijn er binnen ge-komen op de prijsvraag die de Grensstreek had uitgeschre-ven. De lezers werd gevraagd in plaats van gem. enschede een ‘nieuw’ onderschrift te bedenken onder Glaner-bruG. De vierkoppige jury die bestaat uit CDa-gemeen-teraadslid Patrick Welman, voorzitter Henk van Oene van de Glanerbrugse onder-nemers (GO), dorpsraadslid bart Klatt en voorzitter Willie Meester van de Historische Kring Glanerbrug waren het er snel over eens dat er geen pakkend onderschrift bij zat. De juryleden zijn unaniem van mening dat in het onder-schrift de historie, het dorpse karakter en toekomst van Gla-nerbrug verwoord moet wor-den. Glanerbruggers worden dan ook uitgedaagd alsnog een onderschrift in te zenden. De sluitingtermijn is verlengd tot donderdag 1 juli. 

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (053) 461 53 53

Evaluatie
herinrichting
Gronausestraat

GlanerbruG - eigena-ren, ondernemers, dorps-raadsleden, bewoners, leden van de raadscom-missie Oost en andere belangstellende worden door de afdeling Stadsbe-heer Oost uitgenodigd voor een evaluatie van de Gro-nauserstraat. De evaluatie vindt plaats op donderdag 8 juli in café  nationaal aan het Heldersplein. aanvang: 19.00 uur.

‘In juni 2009 is de herin-richting van de Gronause-straat afgerond. Samen met u hebben we uitgebreid na-gedacht over hoe het resul-

GlanerbruG - als kind heeft Hannie Schurink nooit op de kleuterschool gezeten. Voor Hannie een extra drijfveer om later kleuterleidster te worden. Op vrijdag 2 juli neemt ze na 47 jaar afscheid van haar geliefde vak.

‘Ik was als kleuter stinkend jaloers op mijn neefje bert. Hij kwam iedere dag met leuke werkjes en liedjes thuis. Hij wel naar de kleuterschool en ik niet. Ik dacht dat wil ik 

ook, maar dat ging niet door. Mijn ouders vonden de af-stand van de Schukkinkweg naar Dolphia te groot om iedere dag te fietsen. Vooral ‘s winters onverantwoorde-lijk. Gelukkig kwam ik op de Woolderikshoekschool in de eerste klas bij juffrouw Te boekhorst. Omdat de afstand naar huis te groot was, bleef ik tussen de middag over. Ik mocht juf dan helpen. Dat gaf me al een beetje een juf-gevoel. en dat is in de loop der jaren alleen maar sterker 

geworden. Ik heb vanaf dat moment altijd gezegd dat ik juffrouw wilde worden.’na de lagere school en de ulo was haar keuze voor de kweekschool voor kleuter-leidsters dan ook logisch. ‘nade opleiding aan de kleuter-kweek heb ik later wel appli-catiecursussen gevolgd om in de midden- en bovenbouw te kunnen werken, maar mijn voorkeur ging toch steeds uit naar het jongste kind. On-danks het feit dat die andere leeftijden ook hun charmes 

hebben.’ Kort nadat Hannie in juni 1963 bericht had ge-had dat ze was geslaagd kreeg ze al haar eerste telefoontje. uit drie scholen koos ze voor Wolkewietje op boswinkel waar ze ruim 10 jaar heeft gewerkt. na de geboorte van haar eerste zoon erikjan wil-de ze eigenlijk stoppen. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Ze stond na zes we-ken alweer voor de klas. 

Glanerbrug
Tot 1981 bleef ze op ver-schillende kleuterscholen in enschede werken. In 1981 solliciteerde ze met succes op een vacature op de Zon-nebloem aan de Jacob rog-geveenstraat. ‘Hoewel ik met veel plezier in enschede heb gewerkt was ik bijzonder in mijn nopjes met m’n nieuwe baan. De Glanerbruggers lig-gen me na aan het hart. Ze zijn vaak recht door zee. alsleerkracht sta je dicht bij de ouders. Doordat ik al 57 jaar lid van WIK ben en 20 jaar in het bestuur heb gezeten heb je natuurlik veel bekenden in Glanerbrug. Soms is het lastig om de mensen goed te ken-nen, maar ik heb het nooit als een probleem gezien.

Hannie is van mening dat ze het ook zo lang heeft volge-houden omdat ze altijd het geluk heeft gehad met fijne collega’s te werken. en de steun van de achterban na-tuurlijk, laat ze nadrukkelijk weten. Maar 65 is een mooie leeftijd om te stoppen. ‘Hoe-wel ik het werk eigenlijk nog steeds leuk vind, kijk ik nu ook wel uit naar mijn pen-sioen. Dan kan ik meer tijd gaan besteden aan tuinieren en schilderen. en natuurlijk lekker op vakantie met echt-genoot Hans.’

Afscheid juf 
Hannie

Op vrijdag 2 juli nemen kinderen, ouders en leer-krachten afscheid van juf Hannie. ‘s Morgens is er een feestelijke programma aan de vestiging Ouvertu-restraat van de obs Glaner-brug Zuid. ‘s Middags is er, ook aan de Ouverturestraat, van 17.30 tot 19.30 uur een afscheidsreceptie voor oud-leerlingen, ouders, (oud-) collega’s en andere belang-stellenden.  

Juf Hannie leest voor aan haar laatste groep 

(foto Anton Gras)

Overlast Duitse hangjongeren op Bultserve
GlanerbruG - Duitse hang-jongeren zorgen de laatste maanden voor de nodige over-last op sportpark Het bultserve aan de Kerkstraat in Glaner-brug. behalve dat ze dagelijks een enorme troep achterlaten zijn enkele jonge boompjes afgebroken en belandde de banken en tafel van één van de picknicktafels in de vijver. Theo noordman van de Dorpsraad Glanerbrug heeft er geen enke-le moeite mee dat deze Duitse jongeren op het onlangs opge-knapte sportpark rondhangen. ‘Maar laten ze hun troep zelf opruimen en de boompjes en picknicktafel met rust laten. Zo’n tafel kost al gauw 1400 euro.’ Volgens noordman komen de jongeren zowel overdag als ‘s avonds op ver-schillende manieren naar het bultserve. ‘Sommige komen 

na een bezoekje aan de coffee-shop naar het bultserve. ande-ren rechtstreeks via het spoor tussen Gronau en enschede en het nieuw aangelegde pad tus-sen het redemptoristenpark en het bultserve. Maar ze heb-ben ook stapstenen in de Gla-nerbeek gelegd. Die gebruiken 

ze om bij onraad direct en rechtstreeks naar Duitsland te kunnen ontvluchten.’ binnenkort wordt het laatste deel achter op het sportpark opgeknapt. ‘Dan heeft Gla-nerbrug met het redempto-ristenpark en het bultserve een prachtig park. Het is toch 

zonde dat dit direct al weer wordt afgebroken en vernield door deze jongeren,’ meent noordman. ‘Ik hoop dat de enschedese politie wat vaker een kijkje komt nemen. Maar we zullen ook aan de politie in Gronau vragen vaker bij ons te komen surveilleren.’

Afgelopen zaterdag trof Theo Noordman een van de picknicktafels aan in de vijver 

op sportpark Het Bultserve 

(foto Jenne Smit)
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Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

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

een foutieve indruk gewekt.

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

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

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

direct op de nota in mindering brengen.

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

Graag tot ziens in onze zaak.
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Cursus DIGISTERKER: Leer omgaan 
met de digitale overheid 
GLANERBRUG - Steeds meer burgerzaken worden digitaal 
aangeboden. Maar niet iedereen weet hoe je daar gebruik  
van maakt. 

Denk aan aanmelden bij het UWV, het medisch dossier van het 
ziekenhuis, overlast melden of een paspoort aanvragen. Tijdens 
de cursus Digisterker helpen we je op weg. Een verhuizing door-
geven, indienen van de belastingaangifte en het gebruiken van 
een DigiD. Het zijn voorbeelden van overheidszaken die je 
tegenwoordig online moet regelen. 

In samenwerking met SeniorWeb en de gemeente wordt de cur-
sus Digisterker aangeboden. Je gaat in een rustig tempo en onder 
deskundige begeleiding aan de slag. Om deel te nemen heb je 
een e-mailadres nodig. Heb je al een DigiD? Neem dan je DigiD 
inlognaam en wachtwoord mee. 

Wil je in Glanerbrug meedoen aan Digisterker? 
Meld je dan rechtstreeks aan bij de gemeente Enschede via tele-
foonnummer 14053. Deelname aan de cursus is gratis. 

De lessen worden gegeven op woensdagmiddag en wel op 9, 16 
en 23 november van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie is de Bibliotheek 
Glanerbrug, Gronausestraat 1166. 

Nieuws van de Oase!
Op zondag 17 juli is Anne de Vries overleden. Een pracht 
mens! Hij heeft veel voor de Oase betekend. Al vanaf het 
begin, in het Laga-jaar 2003, is hij betrokken geweest. Als 
oprichter, bestuurslid, vrijwilliger tijdens de vele activiteiten, 
de dinsdagmorgenwerkgroep, koffieschenken op zondag en 
tot het laatst schreef hij de vele persberichten. Maar bovenal 
een verbinder voor iedereen aan beide kanten van de grens. 
Anne we zijn je erg dankbaar.

Activiteiten
Op de eerste adventszondag (27 november) is er een bijeen-
komst met een korte Vesper in het gebouw van de Nederlands 
Hervormde Vereniging aan de Hoofdstraat 184 in Overdinkel. 
Nadere bijzonderheden zullen worden aangekondigd op de 
website van de Oase en op die van Maria Vlucht: www.maria-
vlucht.nl 

Zondag 8 januari 2023 lopen we de Driekoningenwandeling. De 
berichtgeving hierover kunt u volgen in de media en op de web-
sites.

Omdat er ook nieuwe inventaris nodig is - kopjes, stoelen, kus-
sens, een koffiezetapparaat…. echt alles is verloren gegaan 
-  vragen wij u om de Oase te steunen met een gift. Doet u mee?
U kunt uw gift overmaken naar: Ökumenischer Kirchengarten 
OASE, Volksbank Gronau-Ahaus, IBAN: DE 16 4016 4024 0114 
9536 00. Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Mocht u nog een voorstel hebben of willen helpen als vrijwilli-
ger, dan mag u contact opnemen met een bestuurslid. Zie https://
oase-gronau-losser.org/nl/ 

“Weet dat je welkom bent.”

Namens de Oase, Carlien Oldekamp
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Voor families met een overledene op 
het katholieke kerkhof Glanerbrug

GLANERBRUG - Het aartsbisdom Utrecht en het parochie-
bestuur van Maria Vlucht hebben aan alle beheerders van 
katholieke begraafplaatsen opdracht gegeven om het bestand 
van contactpersonen bij te werken. En dus ook aan de 
begraafplaatsgroep van Glanerbrug.

Dit betekent dat we van al degenen die op ons kerkhof aan de 
Kerkstraat hun laatste rustplaats hebben, de naam van tenmin-
ste één nabestaande moeten hebben waarmee we contact kun-
nen opnemen ingeval van beschadigingen van of aan het graf-
monument of ingeval van verlenging van de grafrechten. Op dit 
moment ontbreken nog veel gegevens, vooral van degenen die 
vóór 2010 zijn begraven of waarvan vóór die tijd de urn is bijge-
zet op het urnenveld of in de muur.

We vragen daarom aan alle families die een dierbare op ons 
kerkhof hebben liggen, om via een formulier dat op het kerkhof 
of op het parochiesecretariaat kunt krijgen de noodzakelijke 
gegevens aan te leveren. U kunt ook digitaal een formulier aan-
vragen, dit invullen en retourneren via onderstaand mailadres.
Het beheer en het bijhouden van ons kerkhof gebeurt door vrij-
willigers die dit allemaal in hun vrije tijd en zonder betaling 
doen. U helpt ons enorm door vóór 1 december a.s. het formu-
lier in te vullen en in te leveren. Inleveren kan in de brievenbus 
van de pastorie of in de bus op het kerkhof.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij de beheerder van de 
begraafplaats. Het mailadres staat hieronder.

Alvast hartelijk dank namens de begraafplaatsgroep,
B. Masselink, beheerder.
Mail: rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl 

Drie ambassadeurs voor de  
eenzaamheid in Glanerbrug
GLANERBRUG – Het is alweer twee weken geleden dat 
Enschede in het teken stond van de Week van de Eenzaamheid. 
In die week werd bij Mr. Pancake een ontmoetingsbijeenkomst 
gehouden. Doel: aandacht voor en verminderen van een-
zaamheid. Bij die gelegenheid werden Glanerbruggers Karin 
Koers, Joffrey Vogelzang en Danny de Jong benoemd tot de 
eerste ambassadeurs voor de eenzaamheid. 

Karin (Liberein), Joffrey (SV Glanerbrug) en troubleshooter voor 
jongeren Danny de Jong hebben zich dit jaar ingezet voor het 
verbinden van jongeren en ouderen in Glanerbrug. De paaseie-
renactie, de schoonmaakactie bij de skatebaan, het boodschap-
penproject van Liberein en de B.S.O. en de ontbijtbar op de Gla-
nerbrugse basisscholen zijn daar voorbeelden van. En dan staat 
er ook nog het een en ander op stapel. Zo zullen jongeren een 
lunch gaan verzorgen voor ouderen en wordt er nagedacht over 
een kerstherberg in het Ariënshuis. 

Karin Koers, Joffrey Vogelzang en Danny de Jong (vlnr) zijn 
benoemd tot ambassadeurs voor de eenzaamheid in Glanerbrug 
(foto Jenne Smit)

Uit onderzoek van Commissariaat voor de Media blijkt:

Huis-aan-huisbladen hebben het grootste bereik!
Het onderzoek ‘De staat van de lokale nieuws- en informatie-
voorziening 2022’ is gepresenteerd door het Commissariaat 
voor de Media en huis-aan-huisbladen komen naar voren 
met het hoogste bereik. Daarna volgen de publieke omroepen 
en de regionale dagbladen.
 
Belangrijkste informatiebron
Overall worden de huis-aan-huisbladen gezien als de belang-
rijkste informatiebron. En, niet onbelangrijk, de huis-aan-huis-
bladen bereiken bijvoorbeeld ook de minder in het gemeente-
nieuws geïnteresseerde burger. Het onderzoek is uitgevoerd 
onder 10.343 respondenten en is hiermee representatief voor 
heel Nederland 16+. Het betreft een consumentenonderzoek en 
dat is uniek. Bij de uitreiking waren tevens journalistieke organi-
saties SVDJ (stimuleringsfonds voor de journalistiek) en NNP 
(Nederlandse Nieuwsblad Pers) aanwezig.
 

Opvallende resultaten
Nederlanders zijn geïnteresseerd in lokaal nieuws. 46 procent 
geeft aan buitengewoon of erg geïnteresseerd te zijn in wat er in 
de gemeente zoal speelt. Nog eens 43 procent is enigszins geïn-
teresseerd. Als men één informatiebron moet kiezen die men als 
de meest belangrijke bron van lokaal nieuws beschouwt, dan 
kiest men met 25 procent het meest voor het huis-aan-huisblad.
Het gaat op dit moment goed met de lokale informatievoorzie-
ning, ten minste als we de burger zelf aan het woord laten. 
Nederlanders zijn geïnteresseerd in wat in hun gemeente 
gebeurt, maken gebruik van het diverse aanbod aan informatie 
en zijn daarmee ook tevreden. Het huis-aan-huisblad is het 
medium dat op papier door de brievenbus valt en wekelijks 
meer mensen met lokale informatie verzorgt dan elk ander 
medium. Het huis-aan-huisblad bereikt op papier zelfs de min-
der geïnteresseerde burger.

Opgraving Typhoon in Aamsveen: 

‘Britten moeten graf van piloot eindelijk zijn naam geven’
DOOR HENK TEN HARKEL

Aan de rand van het Aamsveen ten zuiden van Glanerbrug 
wordt deze week een jachtvliegtuig opgegraven dat daar in de 
Tweede Wereldoorlog is neergestort. Er wordt rekening mee 
gehouden dat het lichaam van de piloot, Derek Carter, nog in 
het toestel zit. Maar volgens oud-stadsarchivaris Adrie 
Roding hoeft dat niet: hij weet bijna zeker dat Carter ligt 
begraven op de Oosterbegraafplaats in Enschede, in het 
zogenoemde graf van de onbekende soldaat.

Hawker Typhoon wordt geladen

Geen speld tussen te krijgen
“Voor mij is het een duidelijk verhaal en er is geen speld tussen 
te krijgen”, zegt voormalig stadsarchivaris Adri Roding over het 
graf van de onbekende soldaat. Dat graf ligt op de Oosterbe-
graafplaats. Roding vindt dat de grafsteen de naam van Derek 
Carter moet dragen. Carter is de piloot van een Typhoon die op 
31 maart 1945 boven het Aamsveen werd neergeschoten.

Lappenpad
Dat vliegtuig ligt al 80 jaar onder een weiland langs het Lappen-
pad en werd vorige week opgegraven. Het is de stellige overtui-
ging van de oud-stadsarchivaris dat in het wrak het lichaam van 
de piloot niet meer te vinden is.

Dna-materiaal
Maar hoe overtuig je de Engelsen dat er bewijs genoeg is om het 
graf een naam te geven? Als ze het nog een keer openmaken kan 
via dna-materiaal sluitend bewijs worden gevonden. “Dat moe-
ten de Britten doen, want de plek waar de piloot is begraven, is 
Brits grondgebied. Maar tot voor hen is de zaak afgedaan. In 
1947 hebben ze het lichaam opgegraven en is vastgesteld dat het 
om een onbekende RAF-man ging.”

Familie
Roding, die al zo’n dertig jaar met deze zaak bezig is, hoopt dat 
de Engelsen toch nog een keer actie ondernemen. “Je moet aan 
de familie denken. Die willen weten wat er met hun nabestaan-
den is gebeurd. Vermist zijn is erger dan te weten dat er iemand 
is overleden.”

Getuigenverklaringen
Het verhaal is overbekend voor de Enschedeër. Hij deed oproe-
pen, onderzocht de schriftelijke bronnen, sprak getuigen, Gla-
nerbruggers die het meemaakten en hoorde de Duitse schutters 
die het vliegtuig beschoten.

Parachute ging niet open
“Twee vliegtuigen werden die dag aangeschoten. Een maakte 
een noodlanding. De andere met piloot Derek Carter ging neer. 
Hij sprong uit de Typhoon, maar zijn parachute ging niet open 
waardoor hij te pletter viel in het weiland op zo’n 250 meter 
afstand van het neergestorte vliegtuig”, verhaalt Roding.

In zijn ondergoed
Daar vonden inwoners van Glanerbrug de omgekomen piloot. 
Voordat het lichaam op 2 april op een platte wagen via de Aams-
veenweg en Schipholtstraat naar de school werd vervoerd, wer-
den zijn kleding en identiteitsbewijzen gestolen. De piloot lag 
daar dus in zijn ondergoed. “Dan is er ook nog een verklaring 
van ene meneer A.B. Jannink die de vermoedelijk Derek Carter 
al op 31 maart in het weiland zag liggen. Hij vond papieren in 
een portefeuille die hij aan de Engelsen overhandigde. Die 
papieren zijn nooit boven water gekomen.” Britten moeten graf 
van onbekende soldaat op Oosterbegraafplaats openen

Overall
Uiteindelijk zorgde het verzet voor de begrafenis van de man uit 
het Aamsveen. Hij werd aangekleed met een overall en bijgezet 
in zijn graf op de Oosterbegraafplaats. “Ik heb een nu 90-jarige 
Glanerbrugger gesproken die elk jaar bloemen legde op het graf 
als eerbewijs aan de omgekomen piloot.”

Naamgeving graf
Roding gaat deze week zeker een kijkje nemen bij de berging van 
het vliegtuig. “Ben benieuwd of het de Typhoon is. We hebben 
daar met een detector al eens rondgelopen en denken dat er nog 
delen van de motor te vinden zijn.” Maar het belangrijkste is wat 
hem betreft de naamgeving van het graf: “Het is aan de Britse 
autoriteiten om het graf te openen en evident te bewijzen of 
Derek Carter er ligt.”
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053 4304 304  
extramakelaars.nl

Jouw huis verkopen?

Bjorn helpt je graag om het 

maximale uit de verkoop te halen!

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
GLANERBRUG

 
 
      

 
           GRATIS HOORTEST 
                      GRATIS HUISBEZOEK 

                   GRATIS PROEFPERIODE 
    

        Wilt u weten hoe het met uw gehoor is? Maak dan een afspraak voor een geheel vrijblijvende      
 hoortest! Bent u niet tevreden met uw huidige hoortoestellen? Maak dan een  
 afspraak voor een GRATIS second opinion. 

        Zoals Het Hoort!   Zoals Het Hoort!  
        Gronausestraat 1124  Wethouder Nijhuisstraat 247 
       7534 AR Glanerbrug  7545 NH Enschede 
 

www. zoalshethoort.net     contact@zoalshethoort.net     Telefoon: 053 8881664 
 

Ons eigen service- en montageteam staat 

5 dagen in de week voor u klaar!

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

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

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

Wij  maken  ook voor uw huis
Een naamplaat… keuze uit 2600 modellen 

Kijk op www.oudeleest.nl  naamplaten en graveren  

Eensgezindheid speelt  
‘De erfenis van tante Bella’ 
OVERDINKEL – Christelijke Toneel vereni-
ging Eensgezindheid 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 schoonheids-
salon 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.

Kaartverkoop dagelijks van 18.00 tot 20.00 uur. 
Eensgezindheid reserveerlijn: 0681254076. 

Uit de praktijk van Bert van der Heide Uitvaartzorg:

‘Afscheid beleef je samen’ 
GLANERBRUG - Enkele weken geleden kreeg 
Bert van de Heide een telefoontje van een 
mevrouw die met hem in gesprek wilde. “Het 
liefst begin van de avond vroeg ze mij. Ik 
vroeg of er kinderen waren en heb haar 
geadviseerd om ze erbij te betrekken, het 
ging namelijk over haar ernstig zieke man.”

“Hij wilde zijn uitvaartwensen vast leggen en of 
ik zo spoedig mogelijk kon komen,” vervolgt 
Bert van de Heide. “De volgende dag was ik bij 
de familie en hebben we samen een open 
gesprek met elkaar gehad. Toen enkele dagen 
later meneer kwam te overlijden en we samen 
de uitvaart gingen bespreken merkte ik dat er 

bij de familie rust was ontstaan door het 
gesprek vooraf.”

Van de Heide gelooft dat het goed is voor de 
verwerking om een rol te krijgen bij een 
afscheid. Desgewenst kan het hele gezin bij het 
afscheid betrokken worden. Er zijn mogelijkhe-
den genoeg voor jong en oud om een steentje 
bij te dragen. Denk aan: helpen bij het aankle-
den van de overledene, het ontwerpen van de 
rouwkaart, de kist begeleiden, de foto’s uitzoe-
ken, een kaarsje aansteken of een herinnering 
of gedicht voordragen. 
Op deze manier beleef je het afscheid echt 
‘samen’.
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EILERMARK
Vrijdag 21 oktober
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
Vrijdag 28 oktober
Thuis
19:30 Eilermark VR25+2 - Berghuizen VR25+1
Uit
20:00 Tubantia VR25+1 - Eilermark VR25+1
Zaterdag 29 oktober
Thuis
14:30 Eilermark 1 - Juliana ‘32 1
15:00 Eilermark 2 - Avanti W. 5
16:00 Eilermark 18+1 - Enter Vooruit 18+1
Zondag 30 oktober
Thuis
10:00 Eilermark 3 - BWO 4
11:45 Eilermark VR1 - Twenthe VR2
Uit
14:00 Reutum 1 - Eilermark 1

SPORTLUST
Vrijdag 21 oktober
Sportpark Wesselerbrink Midden
20:00 Sportlust Gl. 45+1 - Suryoye-Med. 45+1
20:30 EFC PW 1885 45+2 - Sportlust Gl. 45+1
21:00 Sportlust Gl. 45+1 - Avanti W. 45+2
22:00 De Tubanters 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
Sportpark ‘t Bultserve
19:30 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+1
20:00 Sportlust Gl. 35+1 - Avanti W.35+1
21:00 De Tubanters 35+3 - Sportlust Gl. 35+1
21:30 Sportlust Gl. 35+1 - Sc Enschede 35+1
Zaterdag 22 oktober
Uit
14:30 Sparta E. 4 - Sportlust Gl. 2
Zaterdag 29 oktober
Thuis
12:45 Sportlust Gl. 3 - ATC’65 3
13:00 Sportlust Gl. 2 - FC Winterswijk 3
15:00 Sportlust Gl. 1 - EFC PW 1885 1
15:00 Sportlust Gl. O23-1 - Rigtersbleek O23-1
Uit
14:30 Juliana ‘32 4 - Sportlust Gl. 4

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

GKV ONS CLUBJE

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

100 jaar Twents Mandoline- en 
Gitaarorkest 

ENSCHEDE - Op zondag 30 oktober geeft het Twents 
Mandoline- en Gitaarorkest (TMGO) in de Grote Kerk in 
Enschede  een concert waarbij muziek, beeldmateriaal en 
presentatie zijn samengevoegd tot een voorstelling. Het 
publiek wordt meegenomen in de geschiedenis van het orkest 
en de geschiedenis van 100 jaar mandolinemuziek in Twente. 

Er worden divers stukken gespeeld van componisten die popu-
lair waren in de afgelopen eeuw en een aantal bewerkingen die 
juist de afgelopen dertig jaar karakteristiek waren voor TMGO. 
Aanvang: 15.00 uur, de eindtijd rond 16.30 uur. Er is geen pauze. 
Om 14.30 start de kaartverkoop aan de deur. Reserveren kan per 
mail naar m.quittner@tmgo.nl. De entrée is €10 en voor bezoe-
kers onder de 18 jaar €5. 
U hoort stukken van klassieke componisten als K. Wölki, L. 
Mozart, J. Kok. Maar ook Ierse en Griekse muziek van Szordik-
owski, Chadzidakis en Theodorakis. Het geheel wordt afgewis-
seld met een lied uit de Mauthausen Cyclus en het concert ein-
digt met hedendaagse muziek van Herteux en Morricone.
Het orkest bestaat uit 25 enthousiaste muzikanten, variërend 
van zeer ervaren amateurs tot afgestudeerden aan het conserva-
torium. U hoort mandoline- en mandolaspelers en een  flink 
aantal gitaristen, die ondersteund worden door een basgitarist 
en cellist. Meer info? Kijk op www.tmgo.nl of op you tube onder 
‘mandoline orkest TMGO’. 

Kinderactiviteit ‘Nacht van de 
Nacht’ Hof Espelo
ENSCHEDE - Hoor je eigenlijk beter als het donker is? Doe 
mee en ontdek het zelf tijdens de kinderactiviteit ‘Zintuigen’ 
op zaterdag 29 oktober. Landschap Overijssel en IVN 
Enschede organiseren dan gezamenlijk de ‘Nacht van de 
Nacht’. Kinderen vanaf 6 jaar gaan samen met hun (groot)
ouders op pad in het donkere bos. Onderweg zijn er allerlei 
leuke en spannende opdrachtjes die je mag doen. Je kunt je 
aanmelden voor een starttijd tussen 18.30 en 20.30 uur.

Tijdens de activiteit ‘Zintuigen’ komen al je zintuigen aan bod. 
Dus houdt goed je oren en ogen open, haal diep adem, ruik eens 
aan een dennenappel, voel met je voeten en proef het lekkers dat 
je onderweg krijgt. En dat allemaal in het donker tijdens een 
leuke en spannende korte doe-wandeling door het bos. Na 
afloop staat er een kop heerlijke warme chocolademelk voor je 
klaar met wat lekkers. Tip: Kleren aan die vies mogen worden, 
stevige schoenen en neem je eigen blinddoek mee.

Aanmelden
Meld je van te voren aan via de website www.landschapoverijssel.
nl/activiteiten. Aanmelden is noodzakelijk om de groepsgrootte 
per groep te beperken. Per groep vertrekken 10 personen per 
starttijd. Bij voorkeur gezinnen met oudere kinderen voor de late-
re tijdsvakken, zodat iedereen op een gewenst tijdstip mee kan.

Kosten
De bijdrage voor deze activiteit is € 3,-- per persoon, dat is inclu-
sief een bekertje drinken. 

Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug geeft concert: 

Wereldpremière met compositie van Alex Poelman en  
trompettisten Jeroen Schippers en Jordi Lensink
GLANERBRUG - Op zaterdag 5 november geeft Muziek-
vereniging Wilhelmina Glanerbrug een bijzonder concert in 
de Protestantse kerk in Glanerbrug. Aan dit concert wordt, 
naast het grootorkest van Wilhelmina, medewerking verleend 
door het Triton blaaskwintet en het Erasmus brass kwintet, 
beide ensembles volledig bestaande uit musici van de 
Marinierskapel der Koninklijke Marine. Voor de pauze zullen 
beide ensembles gezamenlijk een optreden verzorgen en 
vervolgens is het de beurt aan het orkest.

Op het programma van het orkest staat onder andere de wereld-
première van een nieuw trompetconcert van componist en 
Enschedeër Alex Poelman Alex is al jarenlang lid van Wilhelmi-
na. Het is een concert voor twee trompetten en orkest. De solis-
ten op trompet zijn Jeroen Schippers en Jordi Lensink, beide van 
Wilhelmina. Jeroen is sinds 2012 solo trompettist bij de Mari-
nierskapel der Koninklijke Marine en Jordi is trompettist bij het 
Orkest van de Koninklijke Marechaussee. 

Het trompetconcert is getiteld ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’ en is uiter-
aard gebaseerd op de gelijknamige novelle uit 1886 van de Schot-
se schrijver Robert Louis Stevenson. Het verhaal beschrijft een 
gevecht met vreemde gebeurtenissen tussen Dhr. Jekyll en een 
moorddadige crimineel Edward Hyde. Aan het einde van de 
novelle wordt onthuld dat Dr. Jekyll & Mr. Hyde dezelfde persoon 
zijn waarbij Dr. Jekyll via een naamloos chemisch brouwsel in Mr. 
Hyde verandert om zijn donkere driften uit te leven. De novelle 
werd in 1920 voor het eerst verfilmd en is in de loop der jaren 
meer dan 120 keer als toneelstuk opgevoerd. De uitvoering van 
het trompetconcert levert een boeiend muzikaal gevecht op tus-
sen de beide trompettisten en kent een dramatische ontknoping.
Het concert op 5 november wordt voorafgegaan door een dag 
van workshops voor Symphonic Wind Orchestra onder leiding 
van zowel de beide ensembles bestaande uit musici/docenten 
van de Marinierskapel der Koninklijke Marine, als wel uiteraard 
de dirigent van Wilhelmina Fried Dobbelstein.

Zaterdag 5 november 2022 
Protestantse kerk, Gronausestraat 1200, Glanerbrug 
Aanvang: 19.30 uur
Kaarten à € 12,50 via kaarten@wilhelminaglanerbrug.nl

Stiltewandeling ‘Stil & Donker’ 
landgoed Hof Espelo
ENSCHEDE - Zelf ervaren hoe bijzonder duisternis is? Ga  
dan mee met de wandeling ‘Stil & Donker’ tijdens de Nacht 
van de Nacht op zaterdagavond 29 oktober. De wandeling 
gaat over landgoed Hof Espelo. De wandeling begint om 20.00 
uur en duurt ongeveer anderhalf à twee uur. We lopen 
ongeveer 5 kilometer. Meld je aan en wandel mee!

Meld je aan via de website www.landschapoverijssel.nl/activitei-
ten. De kosten zijn € 5, - per volwassene en € 3,- per kind. 
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Almelo (3x)
Almere
Arnhem 
Assen
Borculo

Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem

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

Glanerbrug
Goor
Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen

Heerlen
Hengelo (2x)
Helmond
Hoogeveen
Klazienaveen

Losser
Maastricht
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg
Tubbergen
Ulft

Veenendaal
Venlo
Vlaardingen
Waalwijk
Winschoten
Winterswijk (3x)

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

Wij zoeken collega's van 13 tot 99 jaar!
Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De  aanbiedingen zijn geldig van 
17 oktober  t/m 31 oktober 2022

@medikamentediegrenze

Oral-B

Lays of Doritos

Coca Cola

Wijko

Paracetamol*

Oreo

Glorix

Starbucks

Katy Perry

Sportlife

Rexona

Zelftesten

Snickers

Van Gils Pringles

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

Tandpasta 3d white 
Whitening therapy 95gr
Per stuk € 0,59

500ml
Per stuk € 1,00

500mg 50 tablettenCovid-19 zelftesten

Satésaus hot, kant en klaar 500gr

4-pack 176gr

Hygiënische doekjes 
Ocean fresh 30st

Koffie cups
Caffè verona ristretto 10 cups 

Indi for women edp 10ml

Boost energy spearmint, focus freshmint 
18gr of frozn icemint 17gr 
Per stuk € 0,39

Deodorant
Shower fresh 75ml

Crisp 5-pack

Bow tie edt 100ml Hot & spicy 165gr

30st

50 tab
Te gebruiken bij: 
koorts en pijn

* Exclusief statiegeld

-60%

elders   € 2,47

-89%

  € 1,00
2 voor

elders   € 8,98

€ 1,00

€ 0,99
* Dit is een geneesmiddel. 
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. 

95gr

500ml

500gr

10ml 100ml 165gr

75ml

-86% -53%

elders   € 64,95 elders   € 2,15

€ 8,99

€ 1,99
1 test

€ 3,49
2 testen

€ 6,99
5 testen

€ 1,00

-33%

elders   € 1,49

€ 1,00

176gr

€ 1,19

5-pack

-52%

elders   € 2,49

-45%

10 cups

-76%

elders   € 2,84

€ 0,69

-52%

  € 6,99
12 voor

elders   € 14,52

-43%

elders   € 3,47

€ 1,99

-76%

  € 1,00
3 voor

elders   € 4,20

-52%

elders   € 2,69

€ 1,29   € 2,50
2 voor

elders   € 3,59

€ 1,99

*

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE 

www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl


