
DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

73
DÈ KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG JAARGANG 41 - NR. 16 - DONDERDAG 15 OKTOBER 2020

5
Het is weer tijd 
voor de griepprik

De Wonne Glanerbrug 
aangemeld voor KRO/
NCRV-actie Warm Hart

GVV Eilermark: 100 jaar 
voetbal op de grens

GLANERBRUG - In dit turbulente jaar 2020 bestaat de 
RegioBank ook nog eens 100 jaar. Genoeg reden om er de 
komende maanden ook nog eens een schepje bovenop te 
doen. De medewerkers van de RegioBank in Glanerbrug en 
Overdinkel gaan u namelijk actief informeren over ban-
kieren. “Wij zijn de bank die in de buurt graag garant staat 
voor een goede en persoonlijke service”, meent Huub 
Theussing van de RegioBank in Glanerbrug en Overdinkel. 
“Een bank die het hart voor de hele familie in de buurt 
sneller laat kloppen. We hebben niet voor niets de hoogste 
waardering van de Consumentenbond gekregen”.  Huub is 
bovendien eigenaar en allround adviseur van Theussing 
Hypotheken en Verzekeringen. 

Actieve service
Sinds begin oktober is de 
Regio Bank iedere dag tot 
12.00 uur geopend. ’s Mid-
dags en ’s avonds werken we 
op afspraak. Dit kan in een 
van onze kantoren, maar ook 
bij u thuis. Zo willen we meer 
tijd reserveren voor gesprek-
ken om u niet alleen informe-
ren over de RegioBankzaken, 
maar ook over hypotheken, 
verzekeringen en financierin-
gen. Bovendien zijn we dage-
lijks telefonisch bereikbaar 
via 053-4617272 (kantoor 

Glanerbrug) en 053-5364121 
(kantoor Overdinkel). En bui-
ten deze uren kunt u voor 
dringende zaken contact 
opnemen met Huub Theus-
sing (0651521107). Meer 
informatie is te vinden op 
www.theussing.nl

De geschiedenis begint  
met de oprichting van de 
Centrale Volksbank
De geschiedenis van de 
Regiobank begint op 1 okto-
ber 1920 met de oprichting 
van de Centrale Volksbank op 

initiatief van de Federatie van 
Diocesane RK Volks- en 
Werkliedenbonden. De bank 
wordt gevormd uit verschil-
lende spaarbanken. Gedu-
rende het hele bestaan van de 
bank was er sprake van een 
band met de katholieke vak-
beweging. Het streven om 
door middel van sparen de 
levensomstandigheden van 
de katholieke arbeiders te 
verbeteren. In 1942 sloten alle 
diocesane spaarbanken zich 
aan bij het CVB waardoor er 
één landelijke bank ontstond 
met het hoofdkantoor in 
Utrecht. In de jaren 60 ging de 
CVB een samenwerkingsver-
band aan met twee andere 
vakbondspaarbanken, de 
Algemene Spaarbanken 
Nederland (ASN) en de 
Spaarbak voor Protestants 
Nederland (SPN). Ondertus-
sen raakten deze spaarban-
ken verwikkeld in een con-
currentiestrijd met de 
commerciële banken. In 1992 
fuseerde het CVB met de SNS-

Reaalgroep. Binnen deze 
groep vertegenwoordigt de 
bank de spaarbranche. 

RegioBank heeft landelijk 
500 vestigingen
Met ruim 500 vestigingen in 
dorpen en kleine steden is 

RegioBank de bank in de 
buurt. In Glanerbrug en Over-
dinkel vertegenwoordigt zelf-
standig adviseur Huub 
 Theussing deze bank. “De 
RegioBank kiest bewust voor 
de regio”, vervolgt Theussing. 
“Net als lokale basisvoorzie-

ningen zoals een school, 
supermarkt en een bank. Wij 
maken ons sterk voor de leef-
baarheid in de dorpen. Wij 
willen een vertrouwd gezicht 
in de buurt zijn”.  

Lees verder op pagina 3

Honderdjarige RegioBank pakt service nog  actiever aan

De RegioBank bestaat 100 jaar. Dat kunt u vieren met de medewerkers van de kantoren in Glaner-
brug en Overdinkel: Huub Theussing, Ans Kienhuis, Carin Kuijper en Sadik Arslonoglu (vlnr)

Tel. (053) 488 59 95
enschede@euvermannuyts.nl

GRATIS 
WAARDEBEPALING  

VAN UW WONING.

Even checken: Glanerbrug-Digitaal
GLANERBRUG – Sinds ongeveer drie maanden is de website 
Glanerbrug-Digitaal in de lucht. De website wil een digitaal 
platform zijn voor Glanerbrug met een breed scala aan 
informatie. Daarnaast heeft Glanerbrug-Digitaal ook een 
Facebookpagina voor de korte actuele berichten.

Een kijkje op Glanerbrug-
Digitaal leert dat u wordt geïn-
formeerd over het (laatste) 
nieuws in het grensdorp, maar 
ook bijdragen kunt lezen van 
de Dorpsraad Glanerbrug, GO 

en andere ondernemers, ker-
ken, medische en maatschap-
pelijke zaken. En niet te verge-
ten sportieve en culturele 
evenementen. 
Voor het nieuw over Glaner-

brug lift Glanerbrug-Digitaal 
mee op de bijdragen van de 
redactie van de Grensstreek. 
Die krant van en voor Glaner-
brug en omstreken krijgt u 
ieder 14 dagen in de bus. De 
Grensstreek is bovendien te 
vinden op de website van de 
Dorpsraad Glanerbrug en 
Glanerbrug-info. Verder heeft 
ook de Grensstreek een Face-
bookpagina. 

Wilt u ook
adverteren in 
deze krant?

Bel 
053-461 33 66

Stickeractie JUMBO Lochan Glanerbrug van start
GLANERBRUG – Afgelopen maandag is de stickeractie van JUMBO Lochan met historische foto’s 
van Glanerbrug van start gegaan. De aftrap aan de Schoolstraat werd gedaan door oud-FC Twen-
tespeler Jeroen Heubach en bedrijfsleider René Huizing van de Glanerbrugse JUMBO Lochan.  Het 
duo werd daarbij vergezeld door de leden van de Historische Kring Glanerbrug. De komende  
8 weken ontvangt u bij ieder € 10 aan boodschappen steeds vier historische stickers voor het album 
dat u met de flyer gratis af kunt halen bij JUMBO Lochan. Het complete album bestaat uit 216  
stickers.

Op de foto van links naar rechts: René Huizing (JUMBO Lochan), Jeroen Heubach, Willie Meester, 
Benno Kamphuis, Gert Boonk, Radjen Lochan en Kobus Poort. Op de foto ontbreekt Joop Kwakman. 
(foto Jenne Smit)
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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 29  oktober 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. 

Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer: 
SHT, Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088 – 555 11 88.

Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Fysiotherapie Fyon - 053-7000000
Podotherapie Wender – 085-0513819
Thuiszorg Livio – 0900-9200
Mediant buitenpoli
Prikpost Medlon – 088-4633566
Logopedie Logopedie-direct - 0654327726

Mondzorg en tandartsen
Dental Art - 053 - 8881974 
De Boer - 053 - 4619018 
De Wals - 053 - 4615808 
Löwik - 053 - 4615062
Rabenstein - 053 - 4612280 

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

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk  ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
 Schoolstraat 17, Glanerbrug
 Esmarkelaan 170, Enschede
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 bereik-
baar.
 
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 Apo-
theek.
 
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 
 apotheken 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. 
 

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. 
Telefoon: 053-4618738.
 
Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17. 
Telefoon: 053-7000000.

Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6. Telefoon: 
053-4618891.
Podotherapie Podofit 
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6. Telefoon: 
053-2030055 
 
VitaalCenter Smulders 
Fysiotherapie-Podologie-Steunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 06-20626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres:  Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

Spreekuur voor Wijkwijzer Glanerbrug: iedere woensdagoch-
tend  tussen 9.00 en 12.00 uur. Adres: Noaberhuus, Schipholt-
straat 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 ook per mail bereikbaar op 
wijkwijzeroost-buiten@twentsealliantie.nl

Politie - wijkagent Dennis Baaijens - 0900 - 8844

Medisch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Jacob Roggeveenstraat 51
Van der Bij - 053 - 4611434 
Van Brenk - 053 - 4617904 
Voss - 053 - 4611200 

Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Geenen/Lesterhuis - 053 - 4612076 
Sanders - 053 - 4611300 
 
Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente 
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoor-
uren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de 

Wilt u ook
adverteren in 
deze krant?

Bel 
053-461 33 66

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

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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Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62

BERT VAN DER HEIDE    UITVAARTZORG

Voor een uitvaart in
vertrouwdevertrouwde handen
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RegioBank: Vertrouwd gezicht 
in de buurt
RegioBank bestaat dit jaar dus precies 100 jaar. In 1920 werd met 
de oprichting van de Centrale Volksbank de basis gelegd voor 
wat vandaag de dag nog steeds is: de bank in de buurt met een 
vertrouwd gezicht. En waar de klant voor een vraag of advies 
gewoon even kan binnenlopen.
“Klanten waarderen onze persoonlijke dienstverlening. Voor 
een vraag of advies bezoeken klanten regelmatig ons kantoor. Ze 
weten dat ze bij ons een vertrouwd gezicht aantreffen”, aldus 
Huub Theussing. “Dat waarderen ze. In het onderzoek van de 
Consumentenbond van juli 2019 beoordelen klanten RegioBank 
met een 9,3 voor algemene tevredenheid. Ook voor service en 
voor internet en mobiel bankieren krijgt RegioBank de hoogste 
cijfers van alle banken. Zo combineren wij persoonlijk contact 
met alle gemakken van deze tijd”. 

Zij zijn het gezicht van de RegioBank in Glanerbrug en 
Overdinkel:

Huub Theussing
(eigenaar en allround 
adviseur)
Als erkend adviseur kunt u 
bij mij terecht voor al uw vra-
gen over hypotheken, verze-
keringen, kredieten en bank-
zaken. Ik ben sinds 1989 
werkzaam in de financiële 
wereld.

Sadik Arslonoglu
(commercieel medewerker 
binnendienst)
Eerlijk, enthousiast en gedre-
ven. Graag adviseer ik mijn 
klanten op een persoonlijke 
manier. Bij mij kunt u op het 
kantoor in Glanerbrug 
terecht voor alle bank- en 
verzekeringszaken.

Carin Kuijper–Vagevuur 
(commercieel medewerkster 
binnendienst)
Ik ben sinds 2002 werkzaam 
op kantoor Glanerbrug. Ik 
help u met de betaal- en 
spaarproducten van de 
RegioBank. Ook voor parti-
culiere (schade)verzekerin-
gen en kredieten kunt u bij 
mij terecht.

Ans Kienhuis (commercieel 
medewerkster binnendienst)
Het laagdrempelige van ons 
kantoor in Overdinkel 
spreekt me aan. Zo wil ik ook 
graag onze klanten van 
dienst zijn. Ik help u graag 
met uw dagelijkse bankza-
ken en verzekeringen. 

Protestantse Gemeente Glanerbrug (PKN)
Gronausestraat 1200
Zondag   18 oktober  10.00 uur: ds. Kroeskop
Zondag   25 oktober  10.00 uur: ds. Bekhof

Rooms Katholieke Kerk 
Kerkstraat 14 
Zondag 25 oktober 10.30 uur: Woord- en communieviering 
(H. van Hulst) mmv het dameskoor

Harma Bolhuis heeft De Wonne Glanerbrug 
aangemeld voor KRO/NCRV-actie Warm Hart

Harma Bolhuis las op de Facebookpagina van de KRO/NCRV over de actie Warm Hart. Leden kunnen bij deze omroep-
organisatie een goed doel aandragen en in aanmerking komen voor een geldbedrag. Mits dat goede doel voldoende 
stemmen krijgt. Harma heeft De Wonne Glanerbrug aan gemeld.

Waarom heb je juist De Wonne aangemeld?
Anja Thönelt is een vriendin van mij. Zij runt samen met 
Annette Kerver De Wonne. De Wonne is een franciscaanse 
woon- en leefgemeenschap voor met name vrouwen die tijde-
lijk onderdak nodig hebben. 

Wat onderscheidt volgens jou de aanpak van Anja en 
 Annette van andere leefgemeenschappen?
Hun motivatie komt voort uit de overtuiging echt naaste te wil-
len zijn voor mensen in nood. Ze doen alles op vrijwillige basis 
naast hun reguliere werk. Financieel kunnen ze de eindjes net 
aan elkaar knopen. Dat verdient meer aandacht. Het lijkt mij 
niet vanzelfsprekend dat iemand zoiets gewoon naast zijn werk 
doet. Niet uit eigen belang, maar er puur zijn voor de bewo-
ners. 

De actie Warm Hart is bedoeld voor organisaties die op 
een bijzondere manier bijdragen aan een warme samen-
leving. Hoe doen ze dat bij De Wonne?
Anja en Annette proberen als huisgenoten samen te werken en 
met de bewoners in noodsituaties naar een nieuw begin te 
groeien. De Wonne is een plek om op adem te komen als jij 

vastloopt en te voelen dat je er niet alleen voor staat. In de 20 
jaar dat De Wonne bestaat hebben ze al meer dan 120 mensen 
opgevangen.

Ik heb gezien dat tientallen organisaties, ook landelijk, 
zich met uiteenlopende wensen hebben aangemeld.  
Waar wil De Wonne het geld aan besteden?
De Wonne Glanerbrug heeft een ruimte in huis die vroeger 
dienstdeed als kapel. Deze ruimte willen ze graag opknappen 
en geschikt maken als plek waar mensen rust kunnen vinden. 
Het moet een stilteruimte worden waar mensen ongeacht hun 
geloofsovertuiging zich thuis voelen. Ik vind het wel jammer 
dat de landelijke organisatie ook meedingen. Die hebben vaak 
een grotere achterban waardoor de ‘kleintjes’ niet aan bod 
komen. 

Hoe kunnen de mensen stemmen?
Op de website van de kro-ncrv.nl/warmhart vind je de actie. 
Klik op ‘stemmen’.  Zoek ‘De Wonne Glanerbrug’. Klik op ‘direct 
stemmen’. Vul het formulier in en klik op ‘stemmen’. Bevestig je 
stem in de mail die je ontvangt. Stemmen kan tot en met zater-
dag 14 november.

Anja, Harma en Annette (vlnr)

Kledinginzameling Vincentius ook 
dit jaar voor het Roessingh
GLANERBRUG -  De leden van de Vincentiusvereniging 
Glanerbrug zamelen ook dit jaar kleding en schoeisel in voor 
de stichting manege het Roessingh. Bij manege het Roessingh 
wordt de mogelijkheid geboden aan zowel kinderen en 
volwassen met een beperking als zonder beperking veilig en 
verantwoord paard te rijden.
 
Inleveradres: Parochiehuis R.K. Kerk, Kerkstraat, Glanerbrug.
Inlevertijden: Vrijdag:  6 november (10.00 - 12.00 uur, 14.00 - 
18.00 uur en 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 7 november (10.00 - 
11.00 uur).
 
Wij vragen u vriendelijk geen losse kartonnen dozen te gebrui-
ken en eventuele schoenen per paar aan elkaar te bevestigen. 

Leden van de Vincentiusvereniging Glanerbrug zullen op 
bovenstaande tijden aanwezig zijn om uw bijdrage in ontvangst 
te nemen.

Winnaars quiz ’10 voor 10:  
De Quiz van Ruud’ 
Dit zijn de winnaar van de quiz in Grensstreek nummer 15:

–  Mieke Oude Munnink, Spalterveen 44, Enschede
–  Annette Roordink, Rondostraat 76, Glanerbrug 
–   Otto Olde Riekerink, Pallick van Hoevellaan 11,  

Losser

Gefeliciteerd!
Ze hebben hun prijs inmiddels ontvangen. 
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Spaar vanaf 12 oktober 8 weken lang plaatjes voor 
een historisch stickeralbum over Glanerbrug

Lochan Schoolstraat 60  |  Glanerbrug

Sparen voor uw kind 
of kleinkind?

Kom Zilvervloot Sparen

Theussing Hypotheken & Verzekeringen
Gronausestraat 1233, 7534 AJ Enschede
Hoofdstraat 150, 7586 BW Overdinkel
T 053-4617272 Enschede
T 053-5364121 Overdinkel
I www.theussing.nl

Mooie 
bonus als het kind 18 wordt*
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Gronausestraat 1263 7534AJ  Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com

De sleutel voor een zorgeloze vakantie 
is een RESERVESLEUTEL       

Wij maken alle sleutels                                                                                                 

   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

In vogelvlucht over Glanerbrug:

Uniek historisch stickeralbum over grensdorp
Waar stond de boerderij van Heersche? Wat werd er zoal 
over de ‘poal’ gesmokkeld? Hoe belangrijk was de ‘stroat’ 
voor de ontwikkeling van Glanerbrug? Wie waren Prik en 
Prak eigenlijk? Vragen, vragen en nog eens vragen waarop u 
een antwoord krijgt in het album met historische foto’s en 
verhalen over het grensdorp. 

Op maandag 12 oktober is deze voor Glanerbrug unieke actie 
gestart bij JUMBO Lochan aan de Schoolstraat. Dit bijzondere 
album is tot stand gekomen dankzij de medewerking van de 
Historische Kring Glanerbrug. Als klant van JUMBO Lochan 
ontvangt u de komende 8 weken bij iedere €10 aan boodschap-
pen steeds 4 historische stickers over Glanerbrug voor uw stic-
keralbum. Dit gratis album krijgt u na inlevering van de flyer die 
u vorige week in bus heeft gekregen. Het album is pas compleet 
als u alle 216 stickers heeft gespaard. 

JUMBO en HKG
JUMBO heeft ook in andere plaatsen in Nederland met veel 

succes een soortgelijke actie gehouden. “En omdat Glanerbrug 
niet voorkomt in de Monopoly-actie in de Enschedese filialen 
van JUMBO leek het ons een goede idee ‘In vogelvlucht over 
Glanerbrug’ op poten te zetten”, glimlacht bedrijfsleider René 
Huizing. “We hebben zo’n half jaar geleden dit idee met Willie 
Meester en Joop Kwakman van de Historische Kring Glaner-
brug besproken. En ik moet zeggen dat ze er een flinke kluif aan 
hebben gehad. Maar wel met een geweldig resultaat. Daar wil 
JUMBO Lochan ze graag voor danken”. 

Voorzitter van de Historische Kring Glanerbrug, Willie Meester, 
vertelt dat de samenstelling van dit boek een behoorlijke klus is 
geweest: 
“Dit voorjaar werden we benaderd door de JUMBO om mee te 
werken aan het album. We hebben veel tijd en energie gestoken 
in dit project. We hebben goed gekeken welke hoofdstukken we 
wilden behandelen en daar toen teksten bij gemaakt en foto’s 
uitgezocht. Dat laatste was een hele klus omdat lang niet alle 
foto’s geschikt zijn om als sticker te dienen. Ik denk dat het 

eindresultaat heel geslaagd is en ik ben er trots op dat wij als 
HKG daaraan zo’n belangrijke bijdrage hebben kunnen leve-
ren”. 

De Gronausestraat (hier 100 jaar geleden!) heeft voor een belang-
rijke impuls gezorgd bij de ontwikkeling van Glanerbrug  (foto HKG)
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En valt je iets op? Krabbe project-

stoffering en Krabbe interieurs gaan 

verder onder één naam. Een vertrouwde 

naam voor particulieren en bedrijven.

Wij zijn Krabbe Stoffering. Aangenaam.

Een nieuwe uitstraling. Een nieuwe bus.

Heb jij onze vakmensen al zien rijden?

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

wij houden van fietsen
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VOOR DE VOOR DE 
VOLHOUDERS

Grant
regenponcho
Compact op te bergen door een geïntegreerd 
opbergsysteem. Afgewerkt met een verstelbare 
capuchon en reflecterende details. Universele maat.

Newton NT110 kettingslot
Lastig door te knippen vanwege de 5,5 mm 
geharde schakels. Voorzien van een sterke 
polyester hoes om beschadigingen aan je
fiets te voorkomen. Lengte: 110 cm.

opbergsysteem. Afgewerkt met een verstelbare 
capuchon en reflecterende details. Universele maat.

Newton NT110 kettingslot
Lastig door te knippen vanwege de 5,5 mm 
geharde schakels. Voorzien van een sterke 
polyester hoes om beschadigingen aan je

31,50

22,95

54,95

39,95

De griepprik in Glanerbrug
Als gevolg van de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, verloopt de organisatie van de griepprik in Glanerbrug dit jaar anders. Er 
kunnen minder mensen tegelijk komen en bovendien moet iedereen in de wachtrij op 1,5 meter afstand van elkaar wachten. Om die reden roepen een aantal huisartsen in Glanerbrug de 
mensen die in aanmerking komen voor de griepprik in tijdsblokken op. Patiënten van praktijk de Brug en van huisarts Voss worden gevraagd zelf een afspraak te maken. Wij vragen u 
dringend niet af te wijken van de tijd of het tijdsblok waarin u uitgenodigd wordt. Dit om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk het vaccinatiespreekuur bezoeken en wij de 
veiligheidsmaatregelen niet meer kunnen garanderen. 

Volgt u de aanwijzingen op zoals vermeld in de oproep.
Het kan zijn dat u even (buiten) moet wachten voordat u naar 
binnen kan gaan. Buiten kan het in oktober koud en nat zijn. 
Zorg dat u daarop gekleed bent.

Als extra bescherming voor ons en onze patiënten gebruiken wij 

tijdens het vaccinatiespreekuur mondkapjes voor ons én onze 
patiënten. Wij willen u verzoeken zelf een mondkapje mee te 
nemen en te dragen tijdens het geven van de griepprik.

U mag GEEN griepprik komen halen als u of uw huisgenoten 
klachten heeft die kunnen wijzen op corona. Kom niet als u ver-

kouden bent, koorts heeft of griepachtige verschijnselen. U kan 
dan bellen met de praktijk om een nieuwe afspraak te maken.

Zie voor meer informatie: 

www.rivm.nl/griepprik
Data
Maandag 19 oktober 
voor patiënten van dokter van 
Brenk
Dinsdag 20 oktober 
voor patiënten van praktijk de 
Brug/dokter Voss
Woensdag 21 oktober 
voor patiënten van praktijk de 
Brug/dokter Voss
Dinsdag 27 oktober 
voor patiënten van dokter 
Sanders
Woensdag 28 oktober 
voor patiënten van dokter 
Geenen/Lesterhuis

Ieder die in aanmerking komt 
voor de griepprik of de prik 
tegen pneumokokken krijgt 
binnenkort een oproepbrief 
en een informatiefolder. Wij 
willen u vragen de oproepbrief 
mee te nemen naar het spreek-
uur.  

Als u meent wel in aanmer-
king te komen voor de prik, 
maar geen oproep ontvangt, 
kunt u contact opnemen met 
uw huisarts. 

Ook als u vragen heeft kunt u 
overleggen met de praktijk-
assistente van uw huisarts.

Let op de locatie is afwijkend! 
De locatie en de tijd staat in de 
oproepbrief vermeld.

Met vriendelijke groeten,
De Glanerbrugse huisartsen.
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RegioBank bestaat 100 jaar!
Wij zullen daarom extra aandacht schenken aan onze diensten van de RegioBank. Wij informeren 
u graag over deze diensten zoals een betaal- en spaarrekening, of leer uw kinderen omgaan met 

geld met de leuke en educatieve JongWijsrekening. Wilt u sparen voor uw (klein)kind? Dan is een 
Zilvervlootrekening uiterst geschikt, met een rente van maarliefst 10%!!

Wilt u meer informatie kom dan eens langs in een van onze kantoren!

U kunt natuurlijk ook bij ons terecht voor al uw hypotheek-, krediet- en verzekeringszaken met 
gratis doorlichting van uw bestaande hypotheek! 

DE BANK DIE IN HET DORP BLIJFT!

Theussing
Hypotheken &
Verzekeringen

Gronausestraat 1233
7534 AJ Glanerbrug
t: 053-4617272

Kantoor Glanerbrug
Hoofdstraat 150

7586 BW Overdinkel
t: 053-5364121

Kantoor Overdinkel

WWW.TH EU S S I N G . N L

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 

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl

www.oonk.nlHengelo, Enschede

Van akker tot bakker naar u, de consument

8,75
Slechts

TRUFFELSLOFTRUFFELSLOF
Romige

3,60
Per zakje

SPECULAASJESSPECULAASJES
Krokante

Wilt u adverteren in deze krant?
Bel 053-461 33 66
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Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. 
De volgende Grensstreek verschijnt op woensdag 10 februari 
2010. U kunt de copy tot en met de zaterdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.

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

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

Email: jenne.smit@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Petra Zephat nieuwe bekkenfysiotherapeut in Glanerbrug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadsdeel Oost
A - Ingediende BouwaanvragenKeppelerdijk 300 (20100129): het bouwen van een woonWollegrasstraat 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
B - Verleende BouwvergunningenWederiklaan 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 sloopvergunningRedemptoristenpark 90 t/m 97/ 131 t/m 142 (20100047): 
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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.

GRENSSTREEKG L A N E R B R U G

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 

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.
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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 

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);

DE KRANT VAN EN VOOR GLANERBRUG

DÈ KRanT Van En VOOR gLanERBRUg 

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

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

het bureau aan de Gronausestraat. Nu het bureau is gesloten gaan ze met pensioen.
(foto Jenne Smit)  

Nu al meer aanmeldingen voor carnavalsoptocht Grenskeerlkes

7 Avanti voor derde keer naar Turkije

Milan Ziemerink vierde op NK6
Hulde voor 190 jaar lidmaat-schap bij HOT3

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (053) 461 53 53

GLAnERBRUG – ‘We heb-ben nu al aanzienlijk meer aanmeldingen voor de op-tocht dan de afgelopen ja-ren,’ meldt woordvoerder Jos Broeze van de Glaner-brugse carnavalsvereniging de Grenskeerlkes niet zon-der trots. ‘Ook de EKR-ver-enigingen komen dit jaar naar Glanerbrug. Zoals het er nu naar uitziet wordt de stoet lekker lang.’ Carnaval-minnend Glanerbrug zal de 

komende weken worden geregeerd door Prins Richard en adjudant Ronald Beute onder het motto ‘Geen gezeur, an De Brug goat we d’r veur’. Terwijl afgelopen weekeinde in het teken stond van de gala-avond, zal aanstaande zondag, 31 ja-nuari, een groots frühshop-pen worden gehouden in residentie nationaal. Aan-

vang 12.00 uur. Een week later, op zon-dag 7 februari dus de optocht die ook deze keer een week eerder wordt ge-houden. Start 12.11 uur. Tenslotte zullen de Grenskeerlkes op woensdag 10 februari weer een verkort gala verzorgen voor de be-woners van het Brugger-bosch.

Glanerbrug kort
Man durf te zingen!En stem in met en bij het mannenkoor De Brugger Zangers! Dat kan op de in-looprepetitie van maandag-avond 1 februari 2010.

Samen met de zangers van het koor kun je nieuwe mu-ziek instuderen; lekker bezig dus en in ieder geval een boeiende ervaring rijker. De-zelfde avond nog resultaat boeken en na afl oop laten horen wat klank en kleur be-tekenen. Een bezoek ver-plicht tot niets en in het voorkomende geval zijn er voldoende smeermiddelen aanwezig.
Kom dus binnen en neem vooral je buurman, een vriend of goede kennis mee.natuurlijk is ook je partner of zijn je supporters van har-te welkom. Geef jezelf een duwtje in de rug, want zang-lustige mannen gaan die avond naar de oefenruimte van De Brugger Zangers in het Schuttershoes, Ekersdijk 164 in Glanerbrug. De be-gintijd is 19.45 uur. Kom dan ook zingen als je durft!

18e editie Boekenbeurs Glanerbrug 
De 18e Boekenbeurs wordt gehouden op vrijdag 29 ja-nuari (18.00 – 21.00 uur), za-terdag 30 januari (10.00 – 17.00 uur) en zondag 31 januari (10.00 – 17.00 uur) in het Dorpshuis aan de Kerk-straat 17 in Glanerbrug. 

Doelen: De Wonne Glaner-brug, de Vincentiusvereni-ging Glanerbrug en het kin-dertehuis ‘Casa do Menino’ in Brazilië. Ze krijgen elk een evenredig deel van de op-brengst. Indien U nog boe-ken heeft voor de Boeken-beurs zijn die nog steeds welkom. We hebben ver-schillende inzamelpunten, maar voor Glanerbrug is dit Schipholtstraat 23. Maak eventueel een afspraak via de mail boekenbeurs.glaner-brug@gmail.com of bel 06-26978109.

Meer informatie is te lezen op onze website www.boe-kenbeursglanerbrug.nl.

GLAnERBRUG - Opvoeden is een belangrijke, dankbare maar niet altijd eenvoudige taak. Als ouder heb je daar-om wel eens een steuntje in de rug nodig. Ouders vinden deze steun vaak bij familie en vrienden maar ook bij het consultatiebureau, het school -maatschappelijk werk, de GGD of Alifa. Sinds een jaar is er ook nog Loes waar ouders dagelijks tijdens het spreek-uur, digitaal of telefonisch hun vragen kunnen stellen. Ook websites worden door ouders veelvuldig bezocht. www.loes.nl, dé website voor Enschedese ouders heeft al tussen de 1000 en 2000 be-zoekers per week!

Het blijkt dat veel ouders ook met hun vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen naar de huisarts 

gaan. Deze ouders willen wij iets extra’s bieden: ouders kunnen nu bij hun eigen huisartsenpraktijk in Gla-nerbrug informatie, advies en begeleiding krijgen van een pedagogisch medewer-ker van Loes. 

GLAnERBRUG – Honder-den, misschien wel duizen-den rooms katholieke Gla-nerbruggers werden er in gedoopt. Tenminste die Glanerbruggers die vóór 1960 zijn geboren, want be-gin jaren 60 verdween de doopvont van Bentheimer zandsteen spoorloos uit de r.k.-kerk in Glanerbrug. Thijs Schutter spoorde de doopvont weer op bij een villa in Lonneker. Samen met Hans Gosselt, Willy Muller, Frans Leloux en Hennie Kuipers van de werkgroep die het r.k.-kerk-hof onderhoudt, zorgde hij ervoor dat deze historische relikwie weer terug is in Glanerbrug. nu pronkt ie een paar honderd meter verderop, op de r.k.-begraaf-plaats. 
‘Waarschijnlijk door de drang de rooms katholieke 

kerk te moderniseren vond er aan het begin van de ja-ren 60 ook in onze kerk een soort Beeldenstorm plaats,’ vertelt Thijs Sluiter. ‘Onder het ‘bewind’ van pastoor Puntman werd er bijvoor-beeld een compleet nieuw altaar geplaatst. En ook de unieke doopvont van Bent-heimer zandsteen dat vanaf 1903 deel uitmaakte van de inrichting van de kerk, moest plaats maken voor een moderner koperen doopvont.’ Schutter ver-moedt dat het een handeltje is geweest tussen pastoor Puntman, loodgieter Fok-kema en Willy Kaiser van de confectie aan de Bentstraat. nu is daar Body Perfection gevestigd. De doopvont dat dienst deed als bloembak, verhuisde eerst naar de Me-ijerinksweg en later naar de Oldenzaalsestraat in Lon-

neker. ‘Sinds ik weet dat vil-la Het Weidehuus te koop is, ben ik bezig geweest de doopvont terug te krijgen naar Glanerbrug. Dat is nu zo’n drie jaar geleden’, ver-volgt Schutter. ‘na veel vij-

ven en zessen heeft de kerk-hofgroep het uiteindelijk voor vijfhonderd euro kun-nen kopen van de laatste eigenaar. We hebben de 1500 kilo zware doopvont opgehaald met het bestel-

autootje van Gosselt. Dat was al een hele onderne-ming als je weet dat het wa-gentje slechts 600 kg extra mag vervoeren. En dat over al die drempels van de Lon-nekerweg.’

Historische doopvont terug in Glanerbrug

Bij de foto: Hans Gosselt, Frans Leloux, Willy Muller, Hennie Kuipers en Thijs Schutter zijn 

maar wat trots dat het doopvont van Bentheimer zandsteen weer terug is in Glanerbrug. 

(foto Anton Gras)

Aanmelden voor carnavalsoptocht Glanerbrug kan nog steeds
Voor deelname aan de carnavalsoptocht op 7 februari kunt u zich nog steeds aanmel-

den bij: Evert Lammers, James Rossstraat 13  7534 ZZ  Glanerbrug (053-4612327), 

email: eehlammers@home.nl. Henk Groothuis, Dirk Hartogstraat 8, 7534 BX  Glaner-

brug (053-4614542). Jos Broeze, Kerkstraat 93, 7532 AS  Glanerbrug (053-4618610),  

fax: 053-4614096, email: grenskeerlkes@broeze.nl
U kunt aan de optocht meedoen als éénling of duo, kleine of grote groep, met kleine of 

grote wagen en u kunt door mee te doen ervoor zorgen dat de optocht extra groot kan 

worden. Ook kunt u ‘reclame’ in de optocht aanmelden.

week later, op zon-

Opvoedspreekuren van Loes bij  huisartsen

Vervolg op pagina 3
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Bergingen en overkappingen
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VOOR EEN COMPLETE 
TUINVORMGEVING

tel. 053 - 461 06 67
Gronausestraat 1291 I 7543 AK Glanerbrug

www.okeoptiek.nl
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GVV EILERMARK
Zaterdag 17 oktober 
11:00 Excelsior’31 JO17-7 - Eilermark JO17-1
Zondag 18 oktober
14:00 Achilles ‘12 1 - GVV Eilermark 1
Woensdag 21 oktober
20:00 UD W. VR25+1 - Eilermark VR25+1
Zaterdag 24 oktober
Thuis
12:15 Eilermark 2 - BWO 4
13:00 Eilermark JO13-1 - Rietmolen/LH JO13-1G
14:30 GVV Eilermark 1 - SC Enschede 1
Uit
11:00 FC Aramea JO15-1 - Eilermark JO15-1
12:30 SDC ‘12 JO19-4 - Eilermark JO19-1

16:15 MVV ‘29 JO17-2 - Eilermark JO17-1
16:30 Vogido 4 - Eilermark 3
Zondag 25 oktober
Thuis
14:00 GVV Eilermark 1- Lemelerveld 1
Uit
10:30 Avanti W. 4 - Eilermark 4
13:00 FC Trias VR1 - Eilermark VR1

SV SPORTLUST
Zaterdag 17 oktober
14:30 Overdinkel JO17-1 - Sportlust J017-1
15:00 Bon Boys JO17-3 - Sportlust Gl. JO17-2
Zaterdag 24 oktober
Thuis

11:00 Sportlust JO14-1 - Oranje Nassau JO14-2
12:45 Sportlust Gl. JO17-1 - BWO JO17-2
15:00 Sportlust Gl. 2 - Vogido 5
Uit
11:45 Tubantia JO15-2 - Sportlust Gl. JO15-1
12:45 Enschede SC 3 - Sportlust Gl. 3
12:45 Enschede SC JO19-1 - Sportlust JO19-1
14:30 Haaksbergen 3 - Sportlust Gl. 4
14:30 Losser JO17-3 - Sportlust Gl. JO17-2
15:00 FC Aramea 1- Sportlust Gl. 1

SC OVERDINKEL
Zondag 18 oktober
14:00 Oldenzaal 1 - Sc. Overdinkel 1
Woensdag 21 oktober 

18:45 Sc. Overdinkel  MO15-1 - LSV MO15-1
Zaterdag 24 oktober
Thuis
11:00 Sc. Overdinkel JO15-2 - Lutte De JO15-2
13:00 Sc. Overdinkel JO19-2 - DSVD JO19-2
Uit
12:15 BZSV 3 - Sc. Overdinkel  2
12:30 Losser JO15-2 - Sc. Overdinkel JO15-1
12:30 EMOS MO15-1 - Sc. Overdinkel MO15-1
12:45 Quick ‘20 JO17-2 - Overdinkel JO17-1
14:30 Suryoye-Medi. JO19-1 - Overdinkel JO19-1
Zondag 25 oktober
Thuis
14:00 Sc. Overdinkel 1 - La Première 1
Uit

09:00 UD W. 7 - Sc. Overdinkel 3
09:00 Rigtersbleek 5 - Sc. Overdinkel 4

GKV ONS CLUBJE
Woensdag 14 oktober
20:00 GKV Ons Clubje MW1 - Vakgericht MW1
Zaterdag 17 oktober
09:30 GKV Ons Clubje E1 - Zwart Wit E2
13:00 KIOS ‘45 3 - GKV Ons Clubje 2
15:00 WIKO 1 - GKV Ons Clubje 1
Donderdag 22 oktober
20:30 DLKV 1 - GKV Ons Clubje 1
Zaterdag 24 oktober
11:00 TOP (V) B1 - GKV Ons Clubje B1
15:30 GKV Ons Clubje 1 - Mélynas 1

GVV Eilermark 100 jaar voetbal op de grens
Op maandag 12 oktober bestaat de Glanerbrugse voetbal-
vereniging Eilermark precies 100 jaar. Ter gelegenheid hier-
van wordt er een fraai jubileumboek uitgegeven over de 
geschiedenis van de club met veel foto’s uit de rijke historie. 
Er wordt een beperkte oplage gedrukt waarbij we streven om 
deze vóór de kerstdagen gereed te hebben. Wilt u een 
exemplaar reserveren stuur dan een mail met uw gegevens 
naar eilermarker@home.nl

Eilermark is ontstaan uit en 
opgericht door arbeiders van 
de Eilermark fabriek in Gro-
nau vlak over de grens. Dat 
mag en zou uitbundig gevierd 
worden ware het niet dat het 
coronavirus al meer dan acht 
maanden Nederland en de 
wereld in zijn greep houdt. 
Daarom zal het een jubileum 
in stilte worden en zijn alle fes-
tiviteiten verplaatst naar 2021. 
Maar de mijlpaal staat en dat is 
een geweldige prestatie. Dit 
jubileum is dan ook zeker geen 
eindstation maar een tussen-
stop in de geschiedenis van 
onze club. Mede dankzij de 
talloze bestuurders, vrijwilli-
gers en voetballende leden die 
zich de afgelopen 100 jaar voor 
de club Eilermark hebben 
ingezet. Altijd kon men een 
beroep doen op de leden die 
de handen uit de mouwen sta-
ken om de gebouwen en het 
terrein op te knappen en te 
onderhouden. Dankzij hen 
heeft Eilermark nu een accom-
modatie waar menige club 
jaloers op kan zijn. Het nieuw 
aangelegd kunstgrasveld, de 
fraaie zittribune, de staantri-
bune en kleedkamers zijn de 
perfecte voorwaarden voor het 
beoefenen van onze geliefde 
sport, voetbal.
Dit seizoen is de jeugd in alle 
leeftijdscategorieën vertegen-
woordigd van de JO-8 kabou-

ters tot en met het de junioren 
JO-19. Bij de senioren is de 
verschuiving van de zondag 
naar de zaterdag zichtbaar met 
nu drie zaterdagteams, even-
veel als er op zondag actief zijn 
inclusief de dames. Op de vrij-
dagavond komen een 25+ 
damesteam en een heren 35+ 
zevental in actie. Naast het 
voetbal worden er normaalge-
sproken veel activiteiten geor-
ganiseerd om ook de vele 
Eilermarkers in ruste betrok-
ken te houden. Hoewel dit 
momenteel uiteraard allemaal 
stilligt.

Met circa 450 leden heeft de 
club een goede basis om de 
eerstkomende jaren met ver-
trouwen tegemoet te zien.  Dit 
met een goed bestuur en met 
Eddy Bodde, een voorzitter 
met ruim 20 jaar ervaring. Wat 
de vorderingen van het Noa-
bersport initiatief ons bren-
gen, of een eventuele fusie-
druk van de gemeente die op 
de clubs afkomt kunnen we 
uiteraard nu nog niet voor-
zien.  Op het verleden kun je 
geen toekomst bouwen, dat is 
al vaak gebleken maar wat we 
wel weten is dat we de eerste 
100 jaar er op hebben zitten en 
op deze mooie basis doorgaan.
Want voetbal is en blijft de 
mooiste sport, ook na 100 jaar 
op de grens bij Eilermark!

Tien nieuwe aanmeldingen voor 
startergroep
GLANERBRUG - Avanti Wilskracht kreeg tien nieuwe aan-
meldingen voor een startergroep, die dinsdagavond 6 okto-
ber van start is gegaan, ”Een mooi aantal, maar er zouden er 
nog wel een aantal bij kunnen. Ook na dinsdag is instromen 
nog mogelijk”, liet Lydia van den Akker, secretaris van de 
loopgroep, weten. De kosten bedragen €35 en daarvoor kan je 
gedurende drie maanden wekelijks twee keer onder begelei-
ding trainen. 
De start is telkens bij het sportpark Het Zoutendijk aan de 
Gronausestraat 846. 

‘In beweging tijdens corona’
door Remco Kuipers,  

fysiotherapeut en bewegings-
wetenschapper bij Fyon

Door de huidige situatie kan 
er niet optimaal getraind 
worden en voor velen leidt dit 
tot langere periodes van 
inactiviteit. Gelukkig hoeft dit 
niet te betekenen dat je je 
zuurverdiende spiermassa 
hoeft te verliezen. In dit artikel 
geef ik je simpele tips zodat je, 
zonder de sportschool, fit kan 
blijven tijdens corona!

Eerst is het goed om te weten 
wat inactiviteit doet met je 
spiermassa. Om flinke hoe-

veelheden spiermassa te ver-
liezen is het nodig om echt 
inactief (!) te zijn (denk hierbij 
aan de hele dag op bed liggen). 
Onderzoek bij gezonde deel-
nemers laat zien dat 1 week 
bedrust kan leiden tot een ver-
lies van 1.4kg spiermassa en 
aanzienlijk verlies in spier-
kracht. Echter, wanneer je 
maandenlang minder traint 
dan kan je al met lichte trai-
ning je fitheid behouden door 
minimaal 3 sets per week uit te 
voeren per spiergroep.
Maar hoe moet je dat nou doen 
nu je geen gewichten tot je 
beschikking hebt? Uit onder-
zoek blijkt dat de spieren even 

sterk geprikkeld kunnen wor-
den met lichte gewichten en 
zware gewichten. Wat hiervoor 
nodig is dat je met elke set zo 
dicht mogelijk komt tot het 
punt van ‘falen’. Met een zwaar 
gewicht is dit natuurlijk sneller 
en makkelijker bereikt, maar 
met een licht gewicht kan dit 
simpelweg door meer herha-
lingen uit te voeren.
Voor de thuistrainers zonder 
middelen kan trainen met 
lichaamsgewicht een uitkomst 
zijn. Voor spiermassabehoud 
kan een goed voorbeeld zijn 
dat je 3 sets maakt tot ‘falen’ 
met bijvoorbeeld squats, push 
ups en pull ups of andere oefe-

ningen naar keuze. Indien je 
merkt dat je teveel herhalingen 
maakt, kan je het tempo verla-
gen per repetitie om de oefe-
ning te verzwaren. Je kunt dus 
met andere woorden hetzelfde 
resultaat bereiken met lichte 
gewichten en je hoeft er niet 
eens meer sets voor uit te voe-
ren dan als je met een zwaar-
der gewicht zou doen. Maak 
dus je eigen trainingsschema 
en zorg dat je fit blijft tijdens 
corona. Mocht je nou meer wil-
len weten en onder deskundige 
begeleiding willen trainen 
neem dan contact op met Fyon 
(053-700 0000) of stuur een mail 
naar hetfysioteam@fyon.nl. 
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Almelo (3x)
Arnhem
Borculo

Borne
Delden
Denekamp

Dinxperlo
Doetinchem
Emmen

Enschede (7x)
Enter
Glanerbrug

Goor
Haaksbergen
Hardenberg  

   Hengelo (2x)
   Hoogeveen
   Losser 
   
   

Nijverdal
Oldenzaal (3x)
Ootmarsum

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg

Tubbergen
Ulft
Winschoten

www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

Almelo (3x)Almelo (3x)
Arnhem
Borculo

Almelo (3x) Winterswijk (3x)Enschede (7x) Goor
Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.

De aanbiedingen zijn geldig van
12 oktober t/m 26 oktober 2020. 

PampersDr. Original     
Digitale thermometer

Sony      Becel
Light 450gr
Per stuk € 0,39

Milka
Pralinés strawberry crème 110gr
Per stuk € 0,39

Prodent   
Tandpasta fresh mint 75ml

Milka

Stimorol     Cup-a-soup     

Engelse drop   

Mini mints strong suikervrij 3-pack
Per 3-pack € 0,59

Bio tomaat 20x18gr

1000gr

Gloria Vanderbilt
Eau de toilette 100ml

Perfect fit
Junior dog chicken <10kg 825gr

Premium care nr. 1 2-5kg 88st

Fixodent Sun
Pro plus anti voedselresten 57gr
Per stuk € 0,39

Vaatwastabletten classic 38st

Diverse varianten
250, 270, 276 
of 300 gr

Halloween
Kaars assorti
Per stuk € 0,39

Batterijen AA 4-pack of AAA 4-pack
Per stuk € 0,59

-54% -63%

-73%

-70%

-65%-95%-63%

-90%

-90%

€ 8,90
elders

-82%-84%

€ 8,90€ 8,90€ 8,90€ 8,90€ 8,90
elderselderselderselders

Sony   

-84%

€ 10,42
elders

€ 8,16
elders€ 5,99

elders

-82%

€ 2,49

€ 11,85
elders

€ 7,47
elders

€ 6,15
elders € 5,38

elders

€ 2,49
elders

€ 1,30
elders € 19,47

elders € 7,08
elders

€ 1,00

3 VOOR

€ 1,00

3 VOOR

€ 1,00

 3 VOOR

€ 1,00

€ 9,96
elders

-34%
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Diverse varianten
250, 270, 276 
Diverse varianten

€ 2,99
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€ 0,49
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€ 6,99 € 8,80

3 VOOR

€ 1,00

€ 1,99€ 1,00

€ 1,00

€ 1,50

€ 14,99
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2X3-PACK
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Pampers
Premium care nr. 1 2-5kg 88st

Cup-a-soup     Cup-a-soup  

Per luier € 0,10

20x18gr

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


