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Martini Kerlkes winnen
Tetterfestival

Nationaal en DEM
van eigenaar gewisseld

Raymond Groothuis:  
“Het was me het weekje wel  
voor de Grenskeerlkes”

GLANERBRUG – Half december van het vorig jaar kreeg 
Melvin Drenthen de sleutel van het pand aan de Nieuw 
Frieslandstraat waar voorheen de Action was gevestigd. Hij 
huurt het pand van Clemens Krabbe. Melvin Drenthen en 
zijn bedrijfsleider Bram Slotman reden de afgelopen 
maanden dagelijks van hun woonplaats Eibergen naar ’t 
Laantje om de zaak op te knappen en in te richten. Zondag 1 
maart opent het Kringloopcentrum Glanerbrug haar deuren. 

Drenthen kent Glanerbrug. 
Hij woonde er bijna drie jaar, 
maar verhuisde naar Eiber-
gen. Daar bestiert hij al ruim 
zes jaar Kringloop Drenthen. 
“Ik werkte daarvoor als chauf-
feur voor Ter Horst Afvalver-
werking en zag tijdens mijn 
werk hoeveel spullen er wer-
den weggegooid die nog best 
bruikbaar waren”, zegt Dren-
then. 
De handelaar in hem deed 
hem besluiten in Eibergen te 
beginnen met een kringloop-
winkel. “En dat gaat al meer 
dan zes jaar bijzonder goed”, 
zegt hij met enige trots. 

Bedrijfsleider
In Glanerbrug zal Bram Slot-
man de zaak gaan runnen, hij 
is daar de bedrijfsleider. “We 
hebben er echt een mooie en 
nette zaak van gemaakt”, zegt 
Slotman enthousiast. “Alle 
spullen worden voordat ze de 
winkel ingaan schoonge-
maakt en gecontroleerd. Het 
moet wel immers functione-
ren. De inrichting hebben we 
zo overzichtelijk mogelijk 
ingedeeld. Zo vind je zaken 
als kleding, bedden, meubels, 
decoratie, boeken, cd’s, dvd’s 
en lp’s meest bij elkaar. Dat 
geldt bijvoorbeeld ook voor 

het kinderspeelgoed en de 
elektra met of zonder stekker. 
Alleen de lampen hangen 
apart”. 

Ook willen Drenthen en Slot-
man werkervaringsplekken 
gaan creëren in de werkplaats 
en in de winkel. Voor mensen 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt of voor herin-
treders. Drenthen: „Daar heb-
ben we in Eibergen al heel 
goede ervaringen mee en ik 
ben ervan overtuigd dat dat 
ook hier in Glanerbrug gaat 
werken. Het werk en het aan-
tal uren om te werken kan in 
overleg bepaald worden. Dan 
moet je denken aan klussen 
als spullen schoonmaken, 
kassa draaien, de winkel op 
orde brengen of als bijrijder 
mee met het ophalen van 
spullen” Het kringloopbedrijf 
draait dus niet alleen op de 
winkel. Drenthen en Slotman 

gaan bovendien helpen bij 
het ontruimen van complete 
woningen. 
„Mensen kunnen ons bellen 
of appen en dan komen we 
langs en nemen we de spullen 
mee. Zaken moeten wel heel 
zijn en we moeten ze kunnen 
gebruiken”. 

Nieuwe Kringloopcentrum Glanerbrug opent binnenkort: 

‘ We hebben er een mooie en nette zaak 
van gemaakt’ 

Eigenaar Melvin Drenthen (rechts) en bedrijfsleider Bram Slotman van Kringloopcentrum  
Glanerbrug zijn er klaar voor.   ( foto: Jenne Smit)
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Kringloopcentrum Glanerbrug
Mensen die hun spullen willen aanbieden kunnen contact 
opnemen via 06-14735254. We maken dan een afspraak 
om ze op te halen. Op zondag 1 maart zal Kringloopcen-
trum Glanerbrug feestelijk worden geopend. 
Tussen 10.00 en 17.00 uur is er een gratis hapje en drankje 
en voor de kinderen een groot springkussen.  

Dorpsraad Glanerbrug vergadert openbaar
GLANERBRUG – De Dorpsraad Glanerbrug vergadert op 
donderdag 27 februari openbaar in zaal Droste van het Libe-
rein  Ariënshuis aan de Pater te Winkelstraat 3 in Glanerbrug. 
De  vergadering begint om 19.30 uur. 
De agenda staat op de website van de dorpsraad (www.dorps-
raad-glanerbrug.nl). Ook op de website de notulen van de 
vergadering van 28 november 2019 en het secretarieel verslag 
van 2019. Op donderdag 27 februari neemt Ger Beernink 
afscheid als voorzitter van de DrG. 

Voortbestaan IJsclub Glanerbrug in gevaar door terugloop leden 
GLANERBRUG – De aanwezige leden op de algemene jaar
vergadering van de IJsclub Glanerbrug hebben ingestemd met 
het voorstel van het bestuur om te kijken welke mogelijk
heden er zijn het voortbestaan van de ijsclub te onderzoeken. 
Dat voortbestaan loopt namelijk gevaar door een terugloop 
van het aantal leden en daaraan gekoppeld minder inkomsten.

Het bestuur ziet mogelijkhe-
den op behoud van een zelf-
standige ijsclub door samen-
werking met Ons Clubje, TVG, 
Eilermark en Avanti W.. Deze 
vier verenigingen werken in 
Noaberaport samen aan de 
ontwikkeling van een multi-
functioneel sportcomplex. De 
IJsclub Glanerbrug heeft zich 
daar als vijfde vereniging bij 
aangesloten. 

Het bestuur schetste de leden 
de ontwikkelingen die op dit 
moment in Glanerbrug spe-
len. “De dorpsraad heeft eind 

vorig jaar de lange termijnvisie 
Wonen-Werken-Sport 2030 
gepresenteerd”, aldus bestuurs-
lid Ger Beernink. “Een van de 
thema’s is de samenwerking in 
Noabersport waarin de 
samenwerkende verenigingen 
gezamenlijk gebruik maken 
van elkaars mensen en mid-
delen. Wel blijft elke vereni-
ging zelfstandig. De ijsclub 
zou hierin kunnen participe-
ren met een 400 meter baan 
maar dan als ijs-, skeeler- en 
atletiekbaan. En eigendom 
van de ijsclub”. Het idee is vol-
gens bestuur ontstaan om het 

hoofd te bieden aan het terug-
lopend aantal leden en dus 
inkomsten. Maar ook de zach-
tere winters en minder kans 
op ijs en dus minder inkom-
sten. Op zo’n multifunctionele 
baan waarvoor 3 à 4 centime-
ter genoeg is kan niet alleen 

eerder worden geschaatst 
maar ook worden gebruikt om 
te skeeleren. Dat levert moge-
lijk ook weer nieuwe leden op. 
Wel ziet het bestuur in dat een 
dergelijke multifunctionele 
baan een forse investering 
vergt.

(foto: Klaas Dragstra)
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GRENSSTREEK 
G L A N E R B R U G MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN 

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 5 maart 2020.
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
E-mail: jenne.smit@gmail.com
 
Acquisitie en informatie over adverteren: 
W. Meester, Kerkstraat 107, 7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053 - 461 33 66
E-mail: stichting.grensstreek@ziggo.nl

Klachten over bezorging (alleen per mail):
info@twentehuisaanhuis.nl. 
Wel graag postcode en huisnummer vermelden.

De Grensstreek verschijnt in een oplage van 20.000 exemplaren. 
Druk: Rodi Media.
Verspreiding: Twente Huis aan Huis in Glanerbrug, Enschede-Oost, 
Lonneker, Losser, Overdinkel en Glane. 
Dagen verspreiding: woensdag of donderdag. 
 
Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de in deze krant 
gemaakte druk- en typefouten en het niet bezorgen van de krant. 

E-mail: info@ashanty.nl
Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 053-5383342, ook tijdens weekeinden.
Bij geen gehoor via het ziekenhuis op laten roepen: 053-4873565. 
 
Naviva Kraamzorg 
Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. Telefoonnum-
mer: 088–77 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar.
 
Maartje Kraamzorg 
Lutterstraat 4, 7581 BV Losser. 
www.maartje.nl / 088-0005215. 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: 053-4314664. 

Mensen uit Losser kunnen buiten de openingstijden van de apo-
theken in Losser voor spoedrecepten tot 23.00 uur terecht bij 
apotheek Oldenzaal aan de Prins Bernardstraat 4 in Oldenzaal. 
Telefoon: 0541-516515.Daarna bij de dienstdoende apotheken 
in Enschede of Hengelo. 
  

Prikposten
Prikpost Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Winkelstraat 3. Op maandag van 8.15 tot 9.00 uur 
(voor dagcurves diabeten). Op maandag en donderdag van 8.15 
tot 10.00 uur.
 
Prikpost De Eekmaat
Fysiotherapie De Eekmaat, Schoolstraat 20. 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 11.00 uur. 
 

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. Telefoon: 053-4618738.

Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. Telefoon: 053-700 00 00.

Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 053-4618891.
 
Podotherapie Podofit 
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6. 
Telefoon: 053-2030055 

VitaalCenter Smulders 
FysiotherapiePodologieSteunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 06-20626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres: Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

Tandarts
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de 
Tandarts Post Twente. Telefoon: 053-7920040.

 Inloopspreekuren: 
 
Spreekuur voor Wijkwijzer Glanerbrug:  
iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Adres: Noaberhuus, Schipholtstraat 45.

Spreekuren Wijkwijzer Glanerbrug:
Noaberhuus 9.00 - 12.00 uur
Power Centrum Oost 9.00 - 12.00 uur
Twentse Alliantie 9.00 - 12.00 uur
M-pact 9.00 - 10.30 uur
Wijkteam Oost-Buiten 9.00 - 10.30 uur
Taalpunt (1e woensdag) 9.00 - 10.30 uur
Wijkagent 10.30 - 11.30 uur
Domijn 10.30 - 12.00 uur 
Budget Advies Team 10.30 - 12.00 uur
Buurtbemiddeling Enschede (1e woensdag). 10.30 - 12.00 uur
Opvoedingondersteuning (Alifa)
 Voor vragen en rechtstreeks contact 
Wijkverpleging/Thuiszorg Voor vragen en rechtstreeks contact

Het wijkteam is per mail bereikbaar op wijkwijzeroost-buiten@
twentsealliantie.nl 

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 1200
Zondag 23 februari 10.00 uur: ds. Hans Kroeskop
Zondag 1 maart 10.00 uur: ds. Kees Bergström

Rooms Katholieke Kerk 
Kerkstraat 14 
Zondag 23 februari 10.30 uur: Woord- en communie viering 
(eigen groep)  mmv het dameskoor

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Winkelstraat 3
Katholieke vieringen:
Zaterdag 22 februari 18.00 uur: Eucharistieviering 
(pastor J. Kortstee)
Zaterdag 29 februari 18.00 uur: Eucharistieviering 
(pater B. Engelbertink)

K.B.O. altijd actief
GLANERBRUG - De Katholieke Bond van Ouderen in Glaner-
brug is altijd actief.
De activiteiten vinden plaats in het nieuw ingerichte Meijers-
hoes aan de Kerkstraat 100. Zo is er elke donderdagmiddag kaar-
ten: hartenjagen, jokeren of kruisjassen. Aanvang: 14.00 uur, zaal 
open vanaf 13.00 uur.

Bent u geïnteresseerd in meerdere activiteiten van de K.B.O. 
Glanerbrug? Voor slechts € 25 per jaar wordt u al lid. Meer infor-
matie? Bel dan 053- 4612622 of 053- 4611072.
 

Cabaretière Irene van der Aart bij 
Vrouwengilde Glanerbrug 
GLANERBRUG – Het Vrouwengilde Glanerbrug nodigt u op 
donderdag 27 februari (aanvang 19.30 uur) uit voor een avondje 
cabaret in het parochiehuis, Kerkstraat 18. De voorstelling ‘Aan-
modderen’ zal worden verzorgd door cabaretière, zangeres en 
actrice Irene van der Aart.

Irene van der Aart is als cabaretière, actrice en zangeres in vele 
genres thuis. Ze speelt cabaret- en improvisatievoorstellingen, 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Huisartsen
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: 088 – 555 11 88.

SHT-Oost, Huisartsenpost Enschede
Beltstraat 70. Telefoon: 088 – 555 11 88.

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk  ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
 Schoolstraat 17, Glanerbrug
 Esmarkelaan 170, Enschede

Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89  www.vredehof.nl

“Mensen weten
vaak niet wat er bij

een uitvaart
allemaal mogelijk is.

Wij regelen het
graag voor u.”

Herman Achterhuis
Uitvaartleider
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Reclame is overal om ons heen. Waar we ook zijn, altijd weten 
slimme marketingcowboys hun waren uit te dragen naar ons, 
het argeloze kooppubliek. Je kunt de radio of TV niet aanzetten 
of de reclameboodschappen vliegen je om de oren. Ook op je 
mobiel en PC ben je hiervan niet gevrijwaard en via slimme 
malware wordt ons koopgedrag beïnvloed. Alles is toegestaan 
om de consument de laatste euro’s uit de zak te kloppen en pro-
ducten aan te smeren die we niet nodig hebben. Waar we thuis 
al aan gewend zijn is de wekelijkse lading aan reclamefolders 
die in de brievenbus gespamd wordt. In mijn wijk worden deze 
trouw elke zondagmiddag vanuit een overbeladen scootmobiel 
van de bezorger door de brievenbus geperst. Zijn er nog men-
sen die deze folders uitpluizen en de voordeeltjes er tussenuit 
pikken? Die behoren langzamerhand tot een uitstervend ras.

Ook de gemeente Enschede heeft in alle wijsheid besloten om 
in navolging van Amsterdam het milieu een dienst te bewijzen 
en deze vorm van reclame te bestrijden. De eindeloze papier-
pulp moet beperkt worden om de wereld te redden. Elk jaar 
ontvangen we ruim 33 kilo aan reclamefolders per huishou-
den. En hiervan gaat bijna alles ongelezen linea recta door 
naar de blauwe papiercontainer.

Via een Ja-Ja sticker gaat men binnenkort omgekeerde bewijslast 
toepassen. Door het plakken van deze sticker op de brievenbus 
kan je aangeven deze folderbrij te willen blijven ontvangen. De 
Nee-Nee sticker kan dus bij het oud papier. Ook de grensstreek 
kan hierdoor getroffen worden. Ons door lokale ondernemers 
gesponsorde mededelingenkrantje valt onder de tweede Ja/Nee. 
Deze huis aan huis bladen hebben een zogenaamd redactionele 
waarde. Door het besluit van de overheid zullen ook de drukkers 
en bezorgers getroffen worden. 
Help onze scootmobielbezorger en de Grensstreek de winter 
door en plak de Ja/Ja of in ieder geval de Nee/Ja sticker op uw 
brievenbus.          

Johnny Stübener

Gronausestraat 1199  GlanerbruG  
tel. (053) 461 53 53

Bij aankoop 
van een 

ontspiegelde 
bril 

gratis 
een zonnebril 

op sterkte
* Vanaf € 150,-

* 

theaterprogramma’s voor alle leeftijden. Daarnaast is ze een 
veelgevraagde presentatrice. Ook geniet ze de laatste jaren 
bekendheid als auteur van columns over het platteland, die door 
relativerende humor worden gekenmerkt. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Zij betalen 5 euro, exclusief koffie/thee en of 
een drankje. 

Het K.V.G. is met 82 actieve leden een inspirerend trefpunt is 
voor alle vrouwen van deze tijd. De contributie bedraagt € 25 per 
jaar. Meer informatie? Bel dan voorzitter en secretaris Frouwke 
Velthuis-Renshof  (053-4615387).

Potgrondactie Scouting Glanerbrug 
met professionele kwaliteit

GLANERBRUG  Scouting Euregio verkoopt jaarlijks deur
aandeur potgrond in Glanerbrug. We gaan dat weer doen op 
zaterdag 7 maart. We komen dan langs met zakken potgrond, 
die we direct afleveren in schuur, tuin of waar de klant ze 
maar hebben wil.
 
Dit jaar bieden we zakken aan van 50 liter. Dat was 40 liter.  
De potgrond is van professionele kwaliteit, waarbij we ons heb-
ben laten adviseren door een kwekerij. We zijn uitgekomen bij 
Freepeat als leverancier. De prijzen zijn dit jaar onvermijdelijk 
hoger dan voorheen. Een zak kost € 5, 3 zakken voor € 12. Enne  
150 liter goede potgrond voor € 12 is trouwens ook gewoon een 
goede deal!
 
Waar en wanneer?
Potgrond is te koop als we langskomen, bij onze leden in de 
voorverkoop of op zaterdag 7 maart van 10.00 tot 15.00 uur op de 
boerderij van de familie Schurink, Kersdijk 251 bij Glanerbrug. 
Voor grotere hoeveelheden van deze uitstekende kwaliteit pot-
grond kan contact opgenomen worden met Peter Krechting, 
secretaris@scoutingeuregio.nl .
 
De opbrengst van onze potgrondactie dient meerdere doelen. 
Natuurlijk willen we geld verdienen voor onze scoutingactivitei-
ten. Daarnaast is het ook een leuke teambuildingsactiviteit waar 
leden, ouders, vrijwilligers, leiding en bestuur aan meedoen.

Irene van der Aart

Glanerbrug Werkt zoekt vrijwilligers
GLANERBRUG – ‘Glanerbrug Werkt’ is sinds 2013 actief in 
de openbare ruimte van Glanerbrug. Wij zoeken hiervoor 
vrijwilligers die verschillende activiteiten en diensten op 
gebied van groenonderhoud, schoonmaken, klein onder-
houd etc. willen uitvoeren. Hierover zijn afspraken gemaakt 
met de Gemeente Enschede, woningcorporaties, zorgaan-
bieders en met de scholen.
Ons doel is mensen met een afstand tot arbeidsmarkt te 
ondersteunen naar een reguliere baan. Belanghebbende 
kunnen zich melden bij Ilyas Yanguc (telefoon 06-19265845).

Nationaal en DEM van eigenaar gewisseld
GLANERBRUG – In Twente worden op dit moment veel 
horecabedrijven te koop aangeboden. Voorbeelden: café Het 
Bolwerk, restaurant De Hanninkshof in Enschede en café 
Marktzicht in Losser. Ook in Glanerbrug zijn de afgelopen 
maanden twee bekende zaken van eigenaar gewisseld: café 
Nationaal en café DEM, beiden gevestigd aan het Heldersplein. 

Voor Nationaal valt het doek definitief. Het pand is gekocht door 
Dikkie Drost. Hij wil het pand slopen en er 10 tot 15 apparte-
menten voor 55-plussers realiseren. DEM is door vader en zoon 
Tiemes verkocht. Voor hen was na 28 jaar de aardigheid eraf. 
Vooral door toedoen van de regelgeving van de overheid. De 
nieuwe eigenaar heeft de zaak wel weer verhuurd. Wanneer de 
benodigde vergunningen binnen zijn zal DEM een doorstart 
maken als Eetcafé De Tijd. 

Verhuizen
Door de sluiting en de sloop van Nationaal moesten de biljart-

vereniging en de carnavalsvereniging op zoek naar een nieuwe 
locatie.  De biljartvereniging en de biljarttafel verhuizen eind 
februari na 35 jaar naar de Twentse Es aan de Keppelerdijk. Car-
navalsvereniging de Grenskeerlkes heeft vanaf volgend jaar bij 
het Noaberhuus en sporthal De Brug aan de Schipholtstraat een 
nieuwe feestlocatie gevonden. 

Nieuw in Glanerbrug: Netto Tank! 
GLANERBRUG – Netto Tank is nieuw in Glanerbrug. Het 
tankstation aan de Gronausestraat is ook bekend als het 
Monument. Netto Tank is vooral bekend om de voordeligste 
tankstations in Twente en de Achterhoek.

Sinds eind 2019 is het tankstation in Glanerbrug omgekleurd 
naar Netto Tank.
Het tankstation ligt in het centrum van Glanerbrug aan de 
 Gronausestraat 1317. Euro95, Euro98, diesel en een VerVersshop 
met een ruim assortiment aan producten is op deze locatie 
beschikbaar.
In de week van maandag 17 tot en met zondag 23 februari is de 
officiële openingsweek van Netto Tank Glanerbrug: Extra voor-
delig tanken, giveaways en een Hema rookworst cadeau! Kijk 
voor meer info en de voorwaarden op www.nettotank.nl/acties.

Gratis inloopspreekuur bij Fysio-
therapie de Eekmaat
GLANERBRUG - Heeft u last van lichamelijke klachten of een 
blessure en twijfelt u of u fysiotherapie nodig heeft? Dan is ons 
inloopspreekuur echt iets voor u.
Loop binnen zonder afspraak voor een gratis en vrijblijvend 
advies van één van onze fysiotherapeuten. Zij geven na een korte 
inventarisatie van de klacht en eventueel enkele testen een 
advies welke vorm van hulp voor u het meest verstandig is.
U bent van harte welkom op woensdagavond tussen 18.00 – 
18.15 uur en op vrijdagochtend tussen 11.30 – 11.45 uur voor een 
spreekuur in de praktijk aan de Schoolstraat 20 in Glanerbrug.

(foto: Jenne Smit)

(foto: Jenne Smit)
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Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

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

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

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

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

Div. soorten behang vanaf  €     4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

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

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

Bergingen en overkappingen

Jaargetijdenweg 6 - 7532 SX Enschede-Glanerbrug - 053 461 96 07 Jaargetijdenweg 6 - 7532 SX Enschede-Glanerbrug - 053 461 96 07 
info@voshaar-schuttingen.nl - www.voshaar-schuttingen.nl info@voshaar-schuttingen.nl - www.voshaar-schuttingen.nl 

VOOR EEN COMPLETE 
TUINVORMGEVING

Gronausestraat 1291     7534 AK GLANERBRUG
Tel.: 053 - 461 06 67                     Naast de Hema

Brillen en contactlenzen  

Gronausestraat 1126 · 7534 AR Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 07

www.damhuis.biketotaal.nl

wij houden van fietsen

WIJ ZIJN ER
VOOR DE
BIKKELS

Speed Multi spiegel
Verstelbare spiegel van kunststof met lichtdimmend 
glas. Zeer geschikt voor e-bikes en speed pedelecs. 
Geschikt voor sturen met een diameter van 22,2 mm.

Speed Multi spiegel

31,95

24,95

Go Regenjas
Water- en winddichte jas, met getapete naden.
Gemakkelijk mee te nemen in handig opbergzakje. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren en de maten S t/m XXL.

Acties geldig t/m 29 febr. 2020

Go Regenjas

54,95

39,95

   Ons team bestaat uit:

 • Frank Vastbinder 
 • Floor Mulder
 • Ilona Bijman (Kinderfysiotherapeute)
 • Jos Ekelhof
 • Marianne Dijkstra, secretaresse

Wilt u meer informatie over onze praktijk, bekijkt u dan 
eens de website www.fysiotherapieglanerbrug.nl

Locatie :     Ariënshuis  Spoorbaanstraat 6
Tel. nr. :      053-4618891

Algemene fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, oedeemtherapie, 
COPD, groepstrainingen en (kinder)-bekkenbodemfysiotherapie...

Fysiotherapie Glanerbrug

Activiteiten bibliotheek Glanerbrug

Cursus Klik & Tik. (gratis)
Een absolute beginnerscursus.
Voor mensen die nog nooit of nauwelijks met een computer heb-
ben gewerkt. De cursus is geheel gratis en bestaat uit 6 lessen.

Voor wie? 
- U wilt computerervaring opdoen. 
- U wilt weten wat er op internet te vinden is. 
- U wilt niet meer alleen via andere mensen daarover horen 
-  Kortom: je wilt zelf op een leuke manier met de computer 

aan de slag!

Data: maandag 2, 9, 16, 23 en 30 maart en 6 april
Tijd: 14.00  16.00 uur.

Computer/inloopspreekuren SeniorWeb.
Kom langs met vragen rondom computers, internet, tablets 
en smartphones. Vrije inloop, gratis.
Data: 25 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni en 28 
juli

E-book spreekuren.
Wilt u meer weten over digitaal lezen en e-books lenen via de 
bibliotheek, meld u dan aan bij de bibliotheek Glanerbrug en 
er wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken.

Gewijzigde openingstijden
Verder is het misschien nog even handig om te vermelden dat 
de bieb vanaf 1 januari 2020 gewijzigde openingstijden heeft.
De donderdagavond zijn we niet meer open.
In plaats daarvan zijn we voortaan op vrijdagavond geopend.
Dus donderdag open van 9.30  12.30 en op vrijdag open 
van 14.00  19.30 uur
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Dorfgasthof Wissing maakt doorstart:  
restaurant weer geopend

ALSTÄTTE – De keuken bij Dorfgasthof Wissing in Alstätte is 
weer open. Sinds vorige week vrijdag, 14 februari, zwaait 
Klaus Konert de scepter in het caférestaurant aan de 
Kirchstrasse in het Duitse Alstätte. Konert (30) is de nieuwe 
exploitant. Hij is sinds twee jaar eigenaar en manager van 
restaurant Hundewicker Bahnhof in Südlohn. Zijn eerste 
restaurant, der Forellenhof, opende hij zeven jaar geleden in 
Borken. Familieperikelen over financiën en renovatie 
leidden ruim een half jaar geleden bij Dorfgasthof Wissing tot 
sluiting van de keuken.

Konert wil in eerste instantie 
het restaurant weer op de 
kaart zetten. “We serveren 
authentieke gerechten van 
topkwaliteit uit de Westfaalse 
keuken”, aldus Konert. “De 
menukaart is niet al te groot, 
maar er wordt wel met alle-
maal verse producten gewerkt. 
Bovendien wordt de kaart 
aangevuld met onze dage-
lijkse aanbevelingen en 
menu’s”. Konert zal in eerste 
instantie zelf bij Wissing in de 
keuken staan. Hij krijgt daarbij 
steun van zijn chefkok Udo 
Schlüter van Hundewicker 
Bahnhof. 

Konert: “Ik heb begrepen dat 
altijd veel Nederlanders bij 
Wissing kwamen eten. Ik hoop 
dat ze ook nu de weg naar 
Alstätte kunnen vinden”. 

Oproep!

Het is 22 maart 1946 en een groepje jonge-
mannen staat nog zo te zien wat onwennig 
voor het stadhuis van Enschede te wachten. 
Ze zullen nog diezelfde dag vertrekken naar 
Engeland en vandaaruit naar NL-Indië. Daar 
zullen deze mannen, die tot het bataljon 2-10 
RI behoren in mei aankomen en ingezet wor-
den om tegen de opstandelingen aldaar te 
strijden. Van het bataljon komen in totaal 24 
militairen om voordat het bataljon in 1949 
gerepatrieerd wordt. Deze foto komt uit het 
album van soldaat Munnikes dat de Histori-
sche Kring Glanerbrug (HKG) van de familie 
te leen kreeg. Wij hebben in ons archief 
inmiddels foto’s en gegevens verzameld van 
80 Glanerbrugse jongens die tussen 1945 en 
1962 naar NL-Indië en naar NL-Nieuw Gui-

nea werden uitgezonden. In totaal gingen 
meer dan 120 Glanerbruggers in opdracht van 
de regering naar ‘De Oost’. 

De HKG wil graag ook foto’s en gegevens van 
de resterende 40 militairen verzamelen en 
met hulp van al dat materiaal eind 2020 een 
boek uitbrengen. Uw reacties zien we graag 
tegemoet via wmeester@home.nl, maar bellen 
mag ook: 053-4613366. Desgewenst komen 
we spullen bij u thuis ophalen en uiteraard 
zorgen we ervoor dat alle spullen met zorg 
worden behandeld en dat u ze z.s.m terug 
krijgt. 

En mocht u op deze foto mensen herkennen, 
laat het ons dan a.u.b. ook weten.

Martini Kerlkes winnen Tetterfestival
LONNEKER – De winst op het 
Tetterfestival van de BokelBul-
kes ging dit jaar naar de Mar-
tini Kerlkes uit Losser. Zij pre-
senteerde zich afgelopen 
zaterdagavond in residentie 
Savenije op de meest originele 
manier. Bij de kapellen wisten 
de Anklojers eveneens uit Los-
ser met hun muzikale perfor-
mance de jury het meest te 
overtuigen. Zij waren in staat 
om echt de hele zaal in de 
polonaise mee te krijgen. 
Beide verenigingen gingen 
dan ook naar huis met een 
welverdiende wisselbokaal, 
die een jaar lang in hun thuis-
basis mag staan te pronken.

De avond begon met de pre-
sentatie van het Opperkälfke. 
Sinds 2015 een initiatief om de 
banden tussen de Kälfkes en 
Bulkes te versterken. Om klok-

slag 21.00 uur werd Iris van 
Hees gepresenteerd als vijfde 
Opperkälfke. “Carnaval op het 
Hoge Boekel is een warm nest, 
waar iedereen mag en kan zijn 
hoe die is en hoe die wil zijn”, 
meent Iris. “Saamhorigheid, 
gezelligheid en creativiteit 
gaan hand in hand. Samen 
een carnavalswagen bouwen 

en deze showen aan een groot 
en feestelijk publiek is het 
mooiste wat er is. Ik ben blij 
hier een steentje aan bij te 
kunnen dragen”. Met maar 
liefst ruim 60 kinderen kijkt de 
kindercommissie van de 
BokelBulkes terug op een 
geslaagde carnavalsmiddag 
voor de kinderen.

Feestgedruis op het Tetterfestival van de BokelBulkes  (foto: Jenne Smit)

IVN natuurwandeling in Noord Esmarke: Vogelzang en 
voorjaarsbloemen
ENSCHEDE  Op vrijdagmiddag 6 maart organiseert IVN
Enschede een voorjaarswandeling in het buitengebied Noord 
Esmarke, ten noordoosten van Enschede. De wandeling 
begint om 14:00 uur op het kruispunt van de Glanerbruggeweg 
en de Bonekampweg en duurt ca. 2 uur. De tocht van ruim vijf 
kilometer voert door het prachtige Twentse coulissen
landschap langs landgoederen, bossen en moerassen. 

Samen met IVN gidsen kunt u 
ervaren hoe verrassend veel 
wandelmogelijkheden er zijn 
in dit gebied, zo dicht bij de 
stad Enschede. We lopen over 
zandwegen, landwegen en 
smalle paadjes tussen lande-
rijen, veelal op door particu-
lieren opengesteld terrein. 

Het voorjaar is nu echt aange-
broken, dus zal de wandeling 

vergezeld gaan van veel vogel-
zang. Als u een verrekijker 
meeneemt kunt u de vogels 
zelf ontdekken. Verder mogen 
we natuurlijk voorjaarsbloe-
men verwachten op deze wan-
deling. De gidsen zullen ze u 
graag laten zien.

U bent van harte welkom. 
Deelname is gratis, een vrije 
gift wordt op prijs gesteld. 

Voor aanvullende informatie: 
www.ivn.nl/afdeling/enschede
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Jaargetijdenweg 45 
7532 SX Enschede
Telefoon (053) 461 76 11
E-mail krabbe@colorsathome.nl

Bij Colors@Home Krabbe Interieurs vind je alles 
voor jouw interieur op het gebied van behang, 
vloeren, raamdecoratie, gordijnen en horren. 
Wij geven kleur- en interieuradvies op maat voor 
jouw nieuwe interieur!

INTERIEURSPECIALIST

Openingstijden:
  Hotel & Bar  Restaurant
------------ ------------------------------------ ----------------
Maandag 08:00-11:00 uur  15:00-21:00 uur gesloten
Dinsdag 08:00-11.00 uur 15:00-21:00 uur gesloten
Woensdag 08:00-11:00 uur 15:00-22:00 uur 16:00-21:00 uur
Donderdag 08:00-11:00 uur 15:00-22:00 uur 16:00-21:00 uur
Vrijdag 08:00-11:00 uur 15:00-23:00 uur 16:00-21:00 uur
Zaterdag 08:00-11:00 uur 15:00-23:00 uur 16:00-21:00 uur
Zondag 08:00-11:00 uur 15:00-21:00 uur 16:00-20:30 uur

Voor gasten met halfpension is de keuken dagelijks om 18:30 uur open!

Amtsvennweg 58
48599 Gronau

Tel.: +49 2562 3687
Email: gronau@ds-hotel.de

www.ds-hotel.de

Het dS Hotel

De kegelbanenBar en restaurant

dS Hotel Gronau
aan de Amtsvennweg
Voormalig Gasthof Gleis 

*  Hotel overnachtingen op  
 basis van vol- en 
 halfpension.

*  Dagelijks verse burgerlijke  
 gerechten. 

*  à la carte dineren van    
 woensdag tot zaterdag   
 van 16:00-21:00 uur en   
 op zondag  van 
 16:00-20:30 uur.

*  Vrijdag, zaterdag en 
 zondag vanaf 15:00 uur   
 vers gebak uit eigen 
 keuken. 

*  2 bowlingbanen aanwezig

U kunt hier gebruik van 
maken om een tafel te 
reserveren op 
gronau@ds-hotel.de of bel 
+49 2562 3687, dit is een 
aanbeveling van het team
dS Hotel Gronau

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

Wij zijn gecertificeerd door het Schoenmakersgilde
Daarom verwerken wij ook alle originele materialen van

AVANG, van BOMMEL, van LIER, GREVE en LLOYD

Sportaal en gemeente betrekken gebruikers bij 
nieuwbouw zwembaden 
ENSCHEDE  Woensdag 12 februari ontving Sportaal bijna 60 
gebruikers en stakeholders in het Aquadrome voor een 
bijeenkomst over de toekomst van de zwembaden in 
Enschede. De huidige accommodaties zijn te sterk verouderd 
waardoor nieuwbouw noodzakelijk is. De gemeenteraad wil 
de garantie dat er voldoende zwemwater is om aan de 
behoefte voor leszwemmen, verenigingen en doelgroepen te 
voldoen. Ook is de vraag of en in welke mate recreatief 
zwemmen in de toekomst kan worden aangeboden. 

Aanwezig waren vertegen-
woordigers van diverse ver-
enigingen die gebruik maken 
van het zwembad, individuele 
gebruikers, vertegenwoordi-
gers van de gemeente, enkele 
raadsleden en medewerkers 
van Sportaal. Gebruikers wer-
den meegenomen in het 
nader onderzoek dat het 

adviesbureau HEVO gaat ver-
richten naar drie scenario’s. 
Daarbij wordt maximaal 
gebruik gemaakt van eerdere 
onderzoeken en geïnventari-
seerde wensen en mogelijkhe-
den. Deze worden geactuali-
seerd. 
Het is de opdracht de komen-
 de maanden te komen tot het 

besluit hoe de nieuwbouw van 
zwembaden in Enschede er 
uit gaat zien en in welke stap-
pen. Gebruikers kregen in 
Aquadrome de gelegenheid 
hun ideeën en wensen in te 
brengen om deze mee te 
nemen in het onderzoek. 
HEVO gaat aan de hand van 
de meegegeven input en alle 
aanwezige informatie de sce-
nario’s verder uitwerken, 
onderzoeken en voorzien van 
financiële onderbouwing. In 
een nieuwe gebruikersbijeen-
komst op woensdag 11 maart 
wordt de stand van zaken van 
dat moment gedeeld met de 
gebruikers. Het onderzoek is 
eind maart afgerond.

Tentoonstelling en struinen naar ‘Zwammen’
ENSCHEDE  Zwavelzwam, eikenvuurzwam, vermiljoen
houtzwam. Wat hebben deze zwammen gemeen en hoe zien 
ze eruit? Dat ontdek je tijdens de activiteitenmiddag 
‘Zwammen’ op zondag 23 februari op landgoed Hof Espelo. 
Naast een gratis te bezoeken kleine maar fraaie expositie, 
kun je ook met paddenstoelkenners van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging op zoek naar houtzwammen. De 
tentoonstelling is gratis doorlopend te bezoeken van 12.00 tot 
16.00 uur. Om 13.30 uur is er een excursie waar je je, na 
aanmelding, bij aan kunt sluiten.

Een elfenbank herkennen de 
meesten van ons wel. Maar 
hoe zit het met de winterhout-
zwam? Of het plooivlieswaai-
ertje en de vermiljoenhout-
zwam? Tijd om dat te 

ontdekken. In bezoekerscen-
trum Het Koetshuis op land-
goed Hof Espelo zijn op 23 
februari diverse zwammen 
van dichtbij te bekijken. Zo 
lijkt het plooivlieswaaiertje 

een saaie zwam. Maar draai je 
de tak waarop het groeit om, 
dan zie je een prachtige witte 
geplooide onderkant. En de 

eikenvuurzwam vind je alleen 
op oudere eiken, hoe ouder hij 
is hoe groter en mooier. Deze 
middag vertellen padden-

stoelkenners van de Neder-
landse Mycologische Vereni-
ging (NMV) je graag meer over 
de vele soorten zwammen. 
Welke functie ze in de natuur 
hebben en hoe je ze herkent.

Excursie
Rond 13.30 uur is er een excur-
sie. Natuurgidsen van de NMV 
nemen je mee over het land-
goed. Onderweg vertellen ze 
je meer over de natuur van 
Hof Espelo en hopen we een 
aantal zwammen te vinden. 
Bijdrage voor de excursie is  
€ 5,00 per volwassene, € 2,50 

per kind. Graag ter plekke 
contant of met pin voldoen. 
Donateurs van Landschap 
Overijssel en hun gezinsleden 
mogen gratis mee op vertoon 
van hun ledenpas.

Praktische informatie
De activiteitenmiddag ‘Zwam-
men’ is zondag 23 februari. 
Het begint om 12.00 en duurt 
tot ongeveer 16.00 uur. 

Locatie is bezoekerscentrum 
het Koetshuis, Weerseloseweg 
259, de provinciale weg tussen 
Deurningen en Enschede.
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GVV EILERMARK
Donderdag 20 februari 
20:00 Eilermark VR1 - NSVV FC Kunde VR1
Zaterdag 22 februari 
14:30 EFC PW 1885 1 - Eilermark 1
Dinsdag 25 februari 
20:00 Rigtersbleek VR1 - Eilermark VR1
Zaterdag 29 februari
Thuis
10:00 Eilermark JO15-2 - UD W. JO15-3G

Uit
08:30 De Tubanters JO10-3 - Eilermark JO10-1
Zondag 1 maart
10:00 Eilermark 4 - NEO 6
11:15 Eilermark VR1 - VDZ VR2

SV SPORTLUST
Zaterdag 29 februari
Thuis
14:30 Sportlust Gl. 3 - Tubantia 3

Uit
11:00 Enter Vooruit JO17-1G - Sportlust JO17-1
12:30 Achilles ‘12 JO15-2 - Sportlust JO15-1
14:30 Wilhelminaschool 3 - Sportlust Gl. 2
15:00 Zenderen V. JO19-1 - Sportlust JO19-2
Dinsdag  3 maart
18:00 Sportlust Gl. JO13-1 - LSV JO13-2

SC OVERDINKEL
Zaterdag 29 februari

Thuis
17:00 Sc. Overdinkel 2 - EFC PW 1885 3
Uit
11:00 FC Berghuizen JO8-4 - Sc. Overdinkel JO8-1
Zondag 1 maart
Thuis
14:00 Sc. Overdinkel 1 - KOSC 1
Uit
10:00 Quick ‘20 5 - Sc. Overdinkel 4
10:45 FC Suryoye-Med. 3 - Sc. Overdinkel 3 

GKV ONS CLUBJE
Vrijdag 19 februari
21:00 GKV Ons Clubje MW1 - Achilles (A) MW1
Zaterdag 22 februari
09:30 Olympia ‘22 F1 - GKV Ons Clubje F1
Woensdag 26 februari
21:00 GKV Ons Clubje MW1 - Groen Zwart MW1
Zaterdag 29 februari
09:00 Amicitia E1 - GKV Ons Clubje E1
10:00 KVZ F2 - GKV Ons Clubje F1

KRANT 3 FORMAAT 266 X 48

Nieuw bij Aquadrome: Aqua Cardio 

ENSCHEDE  Nederland telt zo’n 1,4 miljoen hartpatiënten 
en elke dag sterven er meer dan 100 mensen aan hart en 
vaatziektes. Je hart is het belangrijkste orgaan uit je lichaam 
en daarom is het belangrijk dat je je hartspier goed traint. 
Vanaf eind februari kunnen hartpatiënten bij Sportaal terecht 
voor een cardio training.

Op donderdagochtend is 
zwembad Aquadrome de plek 
voor hartpatiënten. Onder 
begeleiding van gediplo-

meerde zwemonderwijzers 
werk je in het water aan je 
conditie. Deelnemers zullen 
merken dat de longinhoud 

groter wordt en dat ze minder 
snel buiten adem raken. 
De zweminstuif is vanaf don-
derdag 27 februari elke don-
derdag van 10.30 tot 12.00 uur. 
Tijdens deze les gaat men 
twee keer 20 minuten bewe-
gen. De oefeningen zijn wisse-
lend in intensiviteit, waardoor 
men met verschillende hart-
frequenties traint.

Kinderactiviteit ‘Lammetjes aaien’ Hof Espelo

ENSCHEDE  Er zijn weer lammetjes. Kom jij ze knuffelen? 
Woensdag 26 februari is de kindermiddag ‘Lammetjes aaien’ 
op Hof Espelo. Op de boerderij zijn de eerste lammetjes 
geboren en dat laat de boerin graag zien. In groepen gaan de 
kinderen samen met vrijwilligers naar de boerderij. Meld je 
wel van tevoren aan. De middag is van 14.00 tot 17.00 uur.  
De middag is leuk voor kinderen vanaf 4 jaar.

Hoe wordt een lammetje gebo-
ren? Hoe snel groeit het en hoe 
herkent het zijn eigen moeder? 
Je hoort het allemaal van de 
boerin die voor de lammetjes 
op de boerderij zorgt. De lam-
metjes hebben er zin en sprin-
gen en dartelen vrolijk met 
elkaar door de stal. Als je wilt, 
mag je een lammetje knuffelen 
en aaien. Voel zelf hoe zacht ze 
zijn. Hoe leuk is dat? De activi-

teit duurt ongeveer een uur. Je 
kan bij je aanmelding je voor-
keursstartijd aangeven. Tip: 
trek kleren aan die vies mogen 
worden. De schapenstal is niet 
heel groot, buggy’s kunnen 
niet mee naar binnen en 
ouders kunnen ook het beste 
even buiten wachten. 

Praktische informatie
De Kindermiddag ‘Lammetjes 

aaien’ is op woensdag 26 
februari, verzamellocatie is 
bezoekerscentrum op Hof 
Espelo (Weerseloseweg 259, 
Enschede). Het is voor kinde-
ren vanaf 4 jaar. Er is plaats 
voor maximaal 45 kinderen. 

Meld je daarom van te voren 
aan via de website www.land-
schapoverijssel.nl, of bel 
(0529) 401731. Na je aanmel-
ding hoor je in welke groep je 
bent ingedeeld en de exacte 
tijd. 

De bijdrage voor deze kinder-
activiteit is € 2,50 per kind, 
contant of met pin te voldoen 
bij het bezoekerscentrum.

Optocht Glanerbrug afgeblazen: ‘Het was 
me het weekje wel voor De Grenskeerlkes’ 
GLANERBRUG – Vorige week donderdagavond nam het 
bestuur van de Glanerbrugse carnavalsvereniging De 
Grenskeerlkes het besluit om de optocht in Glanerbrug die 
zondagmiddag zou worden gehouden af te blazen. Het 
bestuur nam deze beslissing omdat ze de veiligheid van de 
deelnemers en bezoekers niet kunnen garanderen. 
Een loodzwaar maar unaniem besluit van het bestuur. Ook 
omdat behalve de optocht het feest bij residentie Nationaal 
niet doorging. De leden van De Grenskeerlkes vierden nu op 
zondagmiddag carnaval  in de Refter van het Ariënshuis.

“Het was me anders het 
weekje wel. Je weet normaal 
gesproken wat je in de week 
voor de optocht te wachten 
staat”, blikt voorzitter Ray-
mond Groothuis terug op 
vorige week. “Die zondags 
met het frühshoppen bij onze 
residentie Nationaal. Maan-
dagavond zijn we de eerste 
keer op pad geweest om 
wagens te keuren. Sinds dins-
dag hebben we de weerver-
wachting voor die komende 
zondag in de gaten gehouden. 
Toen al voorspelde de app 
‘windfinder’ voor zondag fikse 
regenbuien en stevige wind-
stoten tot 100 km per uur. 

Contact
Voor ons ook een reden con-
tact op te nemen met de 
gemeente om te informeren 
hoe het dan zit met onze ver-
gunning waarin niets gemeld 
staat over een eventuele 
storm. En met wijkagent Den-
nis Baaijens om de veilig-
heidsrisico’s te bespreken. 
Woensdagavond zijn we toch 
maar voor de tweede ronde op 
pad geweest om de wagens in 
Boekelo, Haaksbergen er Hen-
gelo te keuren. Op donderdag 
hebben een aantal leden in 
onze loods de laatste hand 
gelegd aan de eigen wagen 
voor de verlichte optocht op 

het Twekkelerveld. 

En op donderdagavond heb-
ben we nadat we de hele dag 
door met elkaar hadden 
geappt als bestuur de knoop 
doorgehakt. Op vrijdagmor-
gen hebben we alle deelne-
mers gebeld en op de hoogte 
gebracht van ons besluit. 
Iedereen reageerde gelukkig 
positief, ze vonden het een 
heel verstandige beslissing. 

Daarna zijn we op scholenbe-
zoek gegaan bij de obs Glaner-
brug-Noord en de Trouba-
dour. En ‘s avonds dus 

meegelopen op het Twekke-
lerveld”. 
Voorzitter Raymond Groot-
huis is blij dat het zevenkop-
pige bestuur unaniem beslo-
ten heeft de optocht te 
cancelen. In het dagelijks 
leven is Groothuis bedrijfslei-
der van Traffic Beveiliging en 
wel gewend mensen aan te 
sturen en zaken te regelen. Hij 
is sinds 1995 lid van de Grens-
keerlkes en in 2002 was hij 
prins Raymond I van de Gla-
nerbrugse carnavalsvereni-
ging. In datzelfde jaar kwam 
hij ook in het bestuur waarvan 
hij sinds 2010 voorzitter is. 
“Maar je mag gerust weten dat 
ik die week wel een paar sla-
peloze nachten heb gehad. Er 
komen toch zaken op je af 
waar je alleen als bestuur een 

besluit over kunt en moet 
nemen. Dan ben je dus blij dat 

de neuzen bij de Grenskeerl-
kes dezelfde kant opstaan”. 

Voorzitter Raymond Groothuis van de Grenskeerlkes wordt voor 
TC Tubantia gefotografeerd door Reinier van Willigen 
 ( foto: Jenne Smit)
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Almelo (2x)
Borculo
Borne

Delden
Denekamp
Dinxperlo

Doetinchem
Emmen
Enschede (6x)

Enter
Glanerbrug
Goor

Haaksbergen
Hengelo (2x)  
Hoogeveen

   Losser 
   Nijverdal
   Oldenzaal (2x)
      

Ootmarsum
Overdinkel
Raalte

's Heerenberg
Tubbergen
Ulft
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www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

Winschoten
Winterswijk (3x)

Enter HaaksbergenHaaksbergenHaaksbergen   Losser Haaksbergen   Losser HaaksbergenHaaksbergenHaaksbergen   Losser Haaksbergen   Losser HaaksbergenHaaksbergen
Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
17 februari t/m 2 maart 2020. 

Hansaplast     
Cars pleisters 16 strips 

Neutral      Olay
Complex corrector light spf 15

Playboy   
Eau de toilette VIP for her 60ml

Lucovitaal      

Twix    
Top 210 gram

Bullit    
Citrus splash suikervrij 250ml

Monster    

Labello     
Original 4,8 gram

Hansaplast     
Sensitive 1m x 6cm

Shampoo anti roos 250ml

Vitalize   

Van Gils    
Eau de toilette frosted for him 75ml

Melatonine slaap 4,99mg 30 smelttabletten

Hydro tropical thunder, manic melon of 
mean green 550ml

Colgate     
Tandpasta cavity protection 100ml

Gillette

Cannabidiol CBD 5mg 30 capsules

Scheergel regular 200ml

David Beckam    
Eau de toilette classic 60ml

-65%

-72%

-87%-50%

€ 8,90
elders

-89%

OotmarsumHaaksbergen

  € 17.88
elders

Gillette

€ 22,78
elders

David Beckam 

Winschoten

-65%

€ 16.80
elders

-50%

-68%

Olay
€ 3,09

elders

-55%

Neutral   
€ 8,90€ 8,90

elderselderselders € 2,20
elders

-64%

€ 1,25
elders

-61%

€ 0,49 € 1,00

€ 1,99
elders

€ 2,99

€ 2,99
€ 5,49

elders

Van Gils 

Hansaplast  

€ 4,99

€ 27,95
elders

-77%

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,99

2 VOOR

€ 14,99

€ 1,99
elders

€ 11,19
elders € 7,99

€ 1,00 12 VOOR

€ 1,99 24 VOOR

€ 5,99

-73%

€ 33,48
elders€ 6,99

€ 2,87
elders

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


