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Telefonisch spreekuur 
voor vragen over 
het openbaar vervoer

Ankie (van Ankie's Vis) 
blaast 50 kaarsjes uit

Wordt de 'Star Skid' in
ere hersteld?

GLANERBRUG – Het wordt buigen of barsten voor zwembad 
De Brug. De komende maanden onderzoekt de Dorpsraad 
Glanerbrug of het zwembad aan de Schipholtstraat voor het 
dorp behouden kan blijven. De dorpsraad gaat in eerste 
instantie voor behoud van het zwembad. De gemeente denkt 
ook aan andere maatschappelijke voorzieningen. Lukt dat 
niet, dan dreigt sloop. 

Eigenlijk zou wethouder Niels 
van den Berg begin februari 
in de vergadering van de 
commissie van stadsdeel 
Oost met een plan van aanpak 
komen als afsluiting van het 
participatietraject dat in juni 
vorig jaar werd opgestart. 
Daarin werd gezocht naar een 
andere maatschappelijke 
invulling voor het in decem-
ber 2017 gesloten zwembad. 
Geen enkel idee voldeed ech-
ter aan de randvoorwaarden 
zoals maatschappelijke 
bestemming en overdracht 
met een gesloten beurs. 
Bovendien had meer dan de 
helft van de Glanerbruggers 
ongevraagd de wens te ken-
nen gegeven het zwembad 

liever terug te willen. Dus 
kwam het zwembad terug op 
de agenda.

Haalbaarheidsonderzoek
In overleg met stadsdeel Oost 
is de dorpsraad momenteel 
bezig met een haalbaarheids-
onderzoek. “In dat onderzoek 
zullen onder andere de bevin-
dingen uit de onlangs gehou-
den technische schouw wor-
den meegenomen”, aldus 
woordvoerder Lorette Bosch 
van de DrG. “Maar voor een 
compleet beeld is meer infor-
matie nodig. Inmiddels zijn 
we in het bezit van door de 
gemeente beschikbaar 
gestelde informatie. Daar-
door kunnen we een inschat-

ting maken van de financiële 
mogelijkheden van overname 
en exploitatie. De dorpsraad 
denkt bij het financiële 
beheer daarnaast aan crowd-
funding en naar voorbeeld 
van het buurthuis Dolphia 
aan een sociale hypotheek. 

De leden van de stadsdeel-
commissie Oost volgen de 
ontwikkelingen met 
gemengde gevoelens. Erwin 
Versteeg (groep Versteeg) en 
René Tenkink (PvdA) vinden 
een zeker realisme wel op zijn 
plaats. Met name als het gaat 

om de financiële haalbaar-
heid. Wanneer de dorpsraad 
tot de conclusie zal komen 
om af te zien van de over-
name gaat het pand naar de 
afdeling vastgoed van de 
gemeente. De kans is dan 
groot dat het dan zal worden 

gesloopt. Dorpsraad en stads-
deel Oost trekken volgens 
wethouder Van den Berg 
samen op. “Het is zeker niet 
de bedoeling de dorpsraad in 
de toekomst met een pro-
bleem op te zadelen”.  

Buigen of barsten voor zwembad De Brug: 
behoud of sloop

De komende maanden komt er meer duidelijkheid over toekomst van zwembad De Brug  (foto Jenne Smit)

Bert Siemeling nieuw in bestuur Dorpsraad Glanerbrug:

‘Ik wil me na mijn pensioen graag voor de publieke taak in blijven zetten’ 
GLANERBRUG – Sinds kort draait Bert Siemeling als nieuw 
bestuurslid mee in de Dorpsraad Glanerbrug. Voor de 
Grensstreek reden genoeg Bert aan u voor te stellen. Bert 
gaat na 47 dienstjaren in maart met pensioen en wil zich 
graag in blijven zetten voor de publieke taak. Zijn keuze is 
toen gevallen op de Dorpsraad Glanerbrug, omdat hij veel 
paralellen ziet tussen zijn rol in de medezeggenschap en de 
bedoeling van de Dorpsraad. 

Wie is Bert Siemeling?
“Ik ben Bert Siemeling, 66 jaar 
jong, gehuwd en woon sinds 
2000 in Glanerbrug. Ik pro-
beer fit te blijven door te 
zwemmen, wandelen met 
onze Labrador, fitness en geef 
ik 1x per week spinning les bij 
een sportschool in Glaner-
brug. Momenteel ben ik nog 
werkzaam binnen de eenheid 
Oost-Nederland van de Natio-
nale Politie als kwartiermaker 
van de Banenafspraak. Dit is 
een afspraak waarbij werkge-
vers verplicht zijn banen te 

creëren ten behoeve van men-
sen die op afstand staan van 
de arbeidsmarkt”.

Welke bestuurlijke ervaring 
heb je opgedaan?
“Ik heb ruime bestuurlijke 
ervaring opgedaan als vrijge-
steld lid van het Dagelijks 
Bestuur van de Onderne-
mingsraad van de politie 
Twente, eerst als secretaris 
later als voorzitter. Vanaf 2010 
ben ik daarnaast vrijgesteld 
vicevoorzitter geweest van de 
Centrale Ondernemingsraad 

(COR). Vanuit deze laatste 
functie heb ik leiding mogen 
geven aan de advisering over 
de inrichting en invoering van 
de Nationale Politie”. 

Hoe is het verloop van je 
carrière bij de politie geweest?
“Ik ben altijd werkzaam ge-  

weest in het Twentse. Eerst in 
Enschede, onder andere als 
verkeersadviseur en de wijk-
dienst (Oost). Daarna als lei-
dinggevende van een basis-
team in Hengelo en daarna de 
latere fusiegemeente Dinkel-
land. Verder heb ik bestuurlijke 
ervaring opgedaan als (hoofd)
bestuurslid van de Neder-
landse Politie Bond. Momen-
teel ondersteun ik beleidsma-
tig de voorzitter van deze 
bond”.

Al nagedacht over je bijdrage 
in de dorpsraad?
Ik draai sinds september mee, 
ben eigenlijk tot nu toe alleen 
nog maar bezoeker geweest. 
Ik vind persoonlijk veiligheid 
en participatie wel belangrijke 
thema’s. Je moet je wel realise-
ren dat je deel uitmaakt van de 
dorpsraad. Een adviesorgaan 

waarbij je de mening van de 
Glanerbruggers mee moet 
laten wegen. Hoewel je je wel 
moet realiseren dat je daarin 
soms keuzes moet maken. 
Maar je moet dan wel uit kun-
nen leggen waarom. Alleen 
dan ben je van meerwaarde 

voor het dorp. Het bestuur van 
de Dorpsraad bestaat nu uit 
zes personen. 

We kunnen nog een bestuurs-
lid gebruiken. Iets voor jou? 
Meld je aan bij dorpsraad.gla-
nerbrug@gmail.com. 

Vernieuwde website Historische 
Kring Glanerbrug in de lucht
GLANERBRUG - Vanaf 3 februari is de vernieuwde website 
van de Historische Kring Glanerbrug in de lucht. We zijn trots 
op het uiteindelijke resultaat, waaraan vele weken van hard 
werken vooraf zijn gegaan. De site is gevuld met verhalen 
over uiteenlopende onderwerpen en met een deel van onze 
foto-collectie. Via een handig contactformulier kunt u uw 
vragen en/of opmerkingen naar ons sturen, maar u kunt via 
dit formulier ook een afspraak maken om ons archief te 
bezoeken.
Gewoon www.historischekringglanerbrug.eu  aanklikken en 
dan wijst het zich vanzelf.
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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 4 maart 2021.  
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 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 
 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. 

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 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

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

Protestantse gemeente
Zondag 21 februari      10.00 uur          ds. De Bruin
Zondag 28 februari      10.00 uur          ds. Hans Kroeskop

In de protestantse kerk aan de Gronausestraat 1200 worden op 
dit moment geen samenkomsten gehouden met de leden. De 
erediensten zijn online te volgen via kerkdienstgemist.nl>Glaner-
brug.
De kerk is iedere woensdag van 13.00-14.00 uur open voor 
bezinning, rust en middaggebed.

Nieuws Parochie Maria Vlucht
In de O.L.V.-kerk te Glanerbrug zullen er vóór 14 maart nog 
geen vieringen zijn. 

In de Jacobuskerk te Lonneker zijn er geen openbare vieringen 
tot 4 maart, maar zullen er wel twee online-vieringen worden 
verzorgd.

Vanuit de Maria Geboortekerk in Losser worden de online-vie-
ringen voorlopig gecontinueerd, maar nog zonder de maximale 
30 aanwezigen.

Doopvieringen en uitvaarten kunnen in alle vier de kerken in 
Maria Vlucht plaatsvinden.

Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

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

“ De puntjes op
de i zetten tijdens
het regelen van
een uitvaart.
Dat is mijn passie.”

Uitvaartleider

izette Jonkers-Roelofs
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De keuze is reuze
Na alle sneeuwpret mogen we op woensdag 17 maart weer 
onze plicht doen tijdens de verkiezingen voor de tweede 
kamer. Want als je niet stemt mag je ook niet klagen, gaat je 
stem verloren of naar de grootste partij enzovoort.

Dit keer moet het coronaproof dankzij tienduizenden rode 
potloden, waarom moet dit trouwens persé rood zijn en kan 
niet iedereen zijn eigen pen meenemen? De 70+‘ers mogen het 
deze keer per post doen, want in de Verenigde Staten verliep 
dit vlekkeloos.

Echter verandert er door de uitslag nauwelijks iets omdat als de 
politici eenmaal op het pluche vastgeplakt zitten de mooie ver-
kiezingsbeloften keer op keer gebroken worden door achterka-
mertjespolitiek en coalitieafspraken. Uiteraard is het gemakke-
lijker te roepen vanaf de zijlijn dan daadwerkelijk beslissingen 
te moeten nemen.

Want waar de gemiddelde politicus of politica alleen opvalt 
door de kleur van de stropdas of het hoedje op Prinsjesdag, kan 
men zich slechts nog onderscheiden met een raar kapsel of het 
dragen van clownsschoenen.

Deze keer hebben we de keuze uit een recordaantal van 37 par-
tijen met de meest vreemde ideeën en voorkeuren, waarbij de 

helft voor spek en bonen meedoet. Zoals de Piratenpartij, 
Jezus leeft en de Feestpartij van de aandachtsgeile reserve Belg 
Johan Vlemmix die het ook weer eens probeert. Laten we met 
zijn allen een keer op hem stemmen om te kijken of zijn fanta-
sieprogramma ons land uit de problemen kan helpen door het 
organiseren van feesten. Een minister van feest is toch wel wat 
het land op dit moment nodig heeft. En hij belooft iedere 
Nederlander € 10.000 belastingvrij! Wie wil dat niet? Uiteraard 
is dit gedoemd om te mislukken want zodra deze partijen meer 
dan één zetel krijgen gaan ze weer aan onderling geruzie ten 
onder.

Kortom de keuze is reuze, stem naar uw hart maar gebruik uw 
gezonde verstand.

Johnny Stübener

Samen wandelen, ja gezellig!
GLANERBRUG - Vind je het fijn om te wandelen maar heb je er 
genoeg van om in je eentje te lopen?  Dan heeft Alifa de oplos-
sing voor je. Iedere donderdagmorgen gaan we in Glanerbrug 
met een aantal vrouwen wandelen. We lopen ongeveer een uur 
en meestal in twee groepjes. Een groep die wat sneller loopt en 
een die wat langzamer loopt.
 
Op donderdagmorgen verzamelen we op de parkeerplaats bij 
sporthal de Brug aan de Schipholtstraat rond 9.00 uur en we 
 vertrekken om 9.15 uur. Dit doen we sinds de coronaperikelen. 
Normaal gesproken starten we bij Aveleijn aan de grens en daar 
drinken we naderhand ook samen een kopje koffie. Helaas kan 
dit niet op dit moment. Onze oudste deelneemster is 80 geweest, 
dus denk niet dat je te oud bent.  
 
Natuurlijk houden we ons wel aan de coronaregels.
 
Wil je wat meer informatie of heb je nog vragen? 
Hiervoor kun je contact opnemen met Silvia Wijering van Alifa. 
Telefoon 06-53205451. Appen mag natuurlijk ook.

Ook dit jaar geen Palmpasen
optocht
GLANERBRUG - Dit jaar is Palmzondag op 28 maart. Normaal 
gesproken wordt er op Palmzondag in Glanerbrug een Palmpa-
senoptocht gehouden. Helaas hebben we moeten besluiten de 
Palmpasenoptocht 2021 niet voor te bereiden en dus te organi-
seren. Dit is spijtig maar we moeten met elkaar door de zure 
appel bijten. We hopen volgend jaar weer een mooie en gezellige 
Palmpasenoptocht door Glanerbrug te kunnen organiseren.

Potgrondactie Scouting Euregio 
gaat online
GLANERBRUG – Scouting Euregio 
houdt de potgrondactie dit jaar 
online. Normaal verkoopt Scouting 
Euregio de potgrond jaarlijks deur-
aan-deur. Maar door corona is dat 
dit jaar anders. Het is onverant-
woord om langs de deuren te gaan met de potgrond. En gezellig 
met z’n allen gaat ook niet. Daarom houden we onze potgrond-
actie online. We hebben een webshop gemaakt waar iedereen de 
potgrond online kan bestellen en betalen. We hebben zakken 
van 40 liter van prima kwaliteit (Primaterra) en die kosten € 5 per 
zak, 3 zakken voor € 12,50, en 10 zakken voor 40 euro. De bestelde 
zakken worden op zaterdag 6 maart tussen 9.00 en 15.00 uur 
thuisbezorgd. In Glanerbrug is dat gratis. We gaan ook aan huis 
bezorgen in Enschede, Lonneker, Glane, Losser, Overdinkel en 
Buurse. Daarvoor rekenen we € 3,50 per bestelling, direct af te 
rekenen bij de bestelling. Het is ook mogelijk om die dag de pot-
grond af te halen op de boerderij van de familie Schurink aan de 
Kersdijk 251 te Enschede/Glanerbrug. We leggen de potgrond 
klaar op naam. Wij hopen op een net zo’n goede opbrengst als 
vorig jaar. Dat zou fijn zijn voor onze club!

Met trots presenteren we onze webshop: 
https://scoutingeuregio.myonline.store

Ankie van Ankie’s Vis: Een begrip aan de ‘stroat’.  
En nu ook nog eens 50 kaarsjes op de taart!
GLANERBRUG – Afgelopen zondag, nota bene op Valentijnsdag, 
is Ankie Klein Wolt van Ankie’s Vis 50 jaar geworden. Dat wilden 
haar buren en collega-ondernemers aan de Gronausestraat niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Omdat de winkels op zondag 
dicht zijn verrasten haar buren de bijna jarige Ankie dan ook op 
de vroege zaterdagmorgen bij min 12 graden met een toepasse-
lijk spandoek. En uiteraard werd er door de collega’s die zich 
hebben verenigd in de vriendenclub ‘Wie hoalt het spul an de 
gang’ geproost met een ‘stroatje’ van slijter Henk-Jan Nijhuis. 

Ankie is voor de meeste Glanerbruggers geen onbekende. Ze 
begon ooit als dochter uit een slagersgezin van haar ouders Mar-
tie en Sjoukje bij ‘Slagerij Klein Wolt’. Maar nu komt er al jaren 
geen vlees meer aan te pas.

Ankie kwam al op jonge leeftijd bij Rudy’s Vis te werken. Een 
vrouw met het hart op de tong, iemand van wie je meteen weet 
wat je eraan hebt.

Na 25 jaar is ze nog steeds niet klaar en is ze nog dagelijks te vin-
den op diezelfde werkvloer. Inmiddels niet meer als werknemer, 
maar als trotse eigenaresse van Ankie’s Vis. Waar het samen met 
de dames inmiddels al drie jaar een feestje is. En mocht Ankie 
een keer niet in de zaak aanwezig zijn, dan is deze kersverse oma 
hoogstwaarschijnlijk weer met haar kleinzoon op pad.

Ankie, namens je personeel en de mede-ondernemers van harte 
gefeliciteerd met je 50ste verjaardag!

Ankie Klein Wolt proost met haar mede-ondernemers op haar 50ste verjaardag.  (foto Jenne Smit)
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BRON: HTTPS://SPORTDRENTHE.NL/CORONACTIEF/ 
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   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

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

WIJ ZIJN GEWOON GEOPEND 
DANKZIJ ONS ESSENCIEEL BEROEP

     

       GRATIS HOORTEST
                  GRATIS HUISBEZOEK

                GRATIS PROEFPERIODE

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

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

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

6 Nog een keer gooien

9 De scholen gaan dicht  1 stap terug

14 Je mag 3 plaatsen vooruit

18 Je hebt de lokale ondernemer 

gesteund  Ga verder naar 22

22 De restaurants en winkels zijn 

gesloten  1 beurt overslaan

27 De scholen zijn weer open 

 4 plaatsen vooruit

32  Je hebt boodschappen gedaan voor je 

buurvrouw  Nog een keer gooien

36  De coronamaatregelen worden 

versoepeld  3 plaatsen vooruit

40  Het Pfi zer vaccin is in Nederland 

 Nog een keer gooien

45  Ga naar teststraat   2 plaatsen terug

50  Je bent je mondkapje vergeten 

 1 beurt overslaan

52  Je hield geen 1,5 meter afstand 

  Ga terug naar 36

58  Ga uit voorzorg in quarantaine 

 Terug naar start

59  De restaurants en winkels gaan weer 

open  Nog een keer gooien

62  1 beurt overslaan

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 

LOCKDOWN
JE FIT

REGELS:
De bedoeling van het spel is om als 

eerste op  hokje 63 uit te komen. Elke 
speler mag per beurt met de dobbelstenen 

gooien en de pion zoveel hokjes  verplaatsen 
als er ogen gegooid worden. Wie te veel ogen 
gooit en daardoor voorbij 63 zou komen, moet 
vanaf 63 weer teruglopen, dan telt de speler 

het  gegooide aantal ogen terug.

Veel speelplezier!

-  Dit unieke spelbord
-  Kleurige pionnen
- 2 Dobbelstenen
- Handdoek
- Flesje water

WAT HEB 
JE NODIG:
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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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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

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

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

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

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

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

30 januari 19.00 uur

5 februari 10.00 uur

7 februari 10.30 uur 

Ariëns Zorgpalet
Redemptoristenpark 130 januari 17.30 uur en 6 februari

Ariëns Sacramentskapel9 februari 09.30 uur 
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F1 Ons Clubje 
kampioen!

7
Buitenspeeldag
buurtvereniging Bultsbeek

3Bewoners zeer tevreden over woningen 
Gerrit de Veerstraat

3

Juf Hannie neemt na 47 jaar afscheid
Openbare vergadering Dorpsraad Glanerbrug uitgesteld

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

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

Digitale
hoor-

toestellen

0,-
5 jaar garantie

Gronausestraat 1199 GlanerbruGtel. (053) 461 53 53

Evaluatie
herinrichting
Gronausestraat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afscheid juf 
Hannie

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

Juf Hannie leest voor aan haar laatste groep 

(foto Anton Gras)

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

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

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

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

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

op sportpark Het Bultserve 

(foto Jenne Smit)

Vervolg op pagina 3

BRON: HTTPS://SPORTDRENTHE.NL/CORONACTIEF/ 
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   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

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

WIJ ZIJN GEWOON GEOPEND 
DANKZIJ ONS ESSENCIEEL BEROEP

     

       GRATIS HOORTEST
                  GRATIS HUISBEZOEK

                GRATIS PROEFPERIODE

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

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

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

6 Nog een keer gooien

9 De scholen gaan dicht  1 stap terug

14 Je mag 3 plaatsen vooruit

18 Je hebt de lokale ondernemer 

gesteund  Ga verder naar 22

22 De restaurants en winkels zijn 

gesloten  1 beurt overslaan

27 De scholen zijn weer open 

 4 plaatsen vooruit

32  Je hebt boodschappen gedaan voor je 

buurvrouw  Nog een keer gooien

36  De coronamaatregelen worden 

versoepeld  3 plaatsen vooruit

40  Het Pfi zer vaccin is in Nederland 

 Nog een keer gooien

45  Ga naar teststraat   2 plaatsen terug

50  Je bent je mondkapje vergeten 

 1 beurt overslaan

52  Je hield geen 1,5 meter afstand 

  Ga terug naar 36

58  Ga uit voorzorg in quarantaine 

 Terug naar start

59  De restaurants en winkels gaan weer 

open  Nog een keer gooien

62  1 beurt overslaan

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 

LOCKDOWN
JE FIT

REGELS:
De bedoeling van het spel is om als 

eerste op  hokje 63 uit te komen. Elke 
speler mag per beurt met de dobbelstenen 

gooien en de pion zoveel hokjes  verplaatsen 
als er ogen gegooid worden. Wie te veel ogen 
gooit en daardoor voorbij 63 zou komen, moet 
vanaf 63 weer teruglopen, dan telt de speler 

het  gegooide aantal ogen terug.

Veel speelplezier!

-  Dit unieke spelbord
-  Kleurige pionnen
- 2 Dobbelstenen
- Handdoek
- Flesje water

WAT HEB 
JE NODIG:
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Gronausestraat 1104a Glanerbrug, tel:053-461 78 58    

Schipholtstraat 16/16a  Glanerbrug
Unieke hoekwoning met grote garage (momenteel ingericht 
als atelier) en ruim parkeergelegenheid op eigen terrein.
Uitstekend onderhouden woonhuis is geheel voorzien 
van thermopane beglazing, heeft grotendeels kunststof 
kozijnen met rolluiken, een luxe badkamer en een knusse 
woonkeuken met complete inbouwkeuken.De beschutte 
patiotuin/binnenplaats met schuur en eigen achterom is 
geheel voorzien van sierbestrating. 
Bouwjaar 1957, kavel is 271 m² groot en 
het woonoppervlak is ca 125 m².

VRAAGPRIJS  
€ 249.000,= k.k.

op gordijnen

20%
korting

Vraag naar de voorwaarden. 

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

Actie geldt van 15 februari tm 27 Februari 2021

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl

IVN Enschede helpt u door corona heen: Winterse natuurfoto maken!
ENSCHEDE - Aangezien de bekende wandelingen en activi teiten van IVN Enschede voorlopig niet kunnen doorgaan vanwege 
corona, biedt de werkgroep Publiekswandelingen in deze winterperiode een derde alternatieve activiteit aan. Ga er op uit en 
leg met je camera de winterse natuur vast!

In februari kunnen we genieten van boomsilhouetten, mis-
schien ijshaar, ijspegels, berijpte bladeren, aangevroren mist… 
of misschien zelfs al een eerste sneeuwklokje. IVN Enschede 
daagt jullie allemaal uit om mee te doen!
Stuur je mooiste winterfoto vóór 3 maart 2021, voorzien van een 
toelichting van maximaal 50 woorden, naar ivnenschedepu-
bliekswandelingen@gmail.com
De ingezonden foto’s zullen gepubliceerd worden op onze web-
site en social media. En voor de mooiste foto is een leuke prijs 
beschikbaar!

We hopen op heel veel inzendingen. Veel plezier!
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10 voor 10: de 
Quiz van Ruud
Met zijn 10 vragen flitst Ruud deze keer alle kanten op: 
topo grafie, geschiedenis, sport en amusement zitten er 
deze keer in zijn 10 vragen. Weet u de antwoorden?
  1.   Welke rivier stroomt er door de Tsjechische hoofdstad 

Praag? 
  2.  Hoe heette de vriend/buurman van tekenfilmfiguur Fred 

Flinstone? 
  3.  Wie was de trainer van Feyenoord toen het in mei 1970 de 

Europa Cup won in Milaan? 
  4.  Van welk land is Vaduz de hoofdstad? 
  5.  Wat is/was de naam van het oudste muziekkorps uit Gla-

nerbrug? 
  6.  Wat was de ‘bijnaam’ van de oud-doelman Frans de 

Munck? 
  7.  Met welke drie steden heeft Enschede een stedenband? 
  8.  Hoe heet de Enschedese band die in de jaren 60 een hit 

scoorde met ‘Tomorrow is another day’?
  9.  Welke acteur speelde de rol van Simon Stokvis in de 

populaire serie ‘Toen was geluk heel gewoon’? 
10.  Wat is de uiteindelijke eindbestemming in Duitsland van 

de trein van Enschede naar Gronau? 

Voor de drie winnaars ligt ook deze keer weer een cadeaubon 
van winkeliersvereniging GO klaar. Uw antwoorden kunt u 
mailen naar ruudgravendijk@hotmail.com. Vergeet niet uw 
naam en adres in de mail te vermelden. Dan weten we waar 
de cadeaubon voor de winnaar naar toe moet!

Symbool van verbondenheid verloedert 

Gaat gemeente Gronau ‘Star Skid’ in ere herstellen?

GLANERBRUG/GRONAU – Een enkele wandelaar of fietser 
die tussen de Glanerbeekweg en Dornhagen de grens passeert 
valt het op. In een zompig weilandje langs het fietspad dat 
parallel loopt aan de RW 35 steken drie puntige brokken 
steen boven de grond uit. Ze maken deel uit van ‘Star Skid’. In 
1999 vervaardigd door de Amerikaanse landschapskunstenaar 
Dennis Oppenheim in opdracht van Rijkswaterstaat. 

Ook Peter Benger en Heinz 
Krabbe komen er op hun fiets-
tochtjes vanuit hun woon-
plaats Gronau en Epe regel-
matig langs het vergeten 
monument. Ze zien met lede 
ogen aan dat gras en mos het 
‘vergeten’ kunstwerk steeds 
meer overwoekert. Dat stoort 
hen. “Hoe is het mogelijk dat 
dit symbool van verbodenheid 
en goede samenwerking tus-
sen Nederlandse en Duitse 
organisaties zo verloedert”, 
vraagt woordvoerder Peter 

Benger zich dan ook namens 
de Bürgerverein Dinkelaue af. 
Reden genoeg voor de leden 
van de Bürgerverein bij de 
gemeente Gronau aan te klop-
pen met het voorstel ‘Star 
Skid’ in oude glorie te herstel-
len.

Vijfhoekige ster
Het kunstwerk van Oppen-
heim is een reusachtige vijf-
hoekige ster van Bentheimer 
zandsteen die bij de grens-
overgang vlak naast de RW 35 

lijkt te zijn ingeslagen en in 
tweeën gebroken. Twee pun-
ten van de ster boorden zich 
meteen aan de Nederlandse 
kant in de grond. De andere 
drie schoten door en trokken 
een diep, glinsterend (rem)
spoor in het grasland alvorens 
35 meter verder tot stilstand te 
komen op Duits grondgebied. 
Het kunstwerk waarbij 
behalve Rijkswaterstaat ook 
de gemeenten Enschede en 
Gronau, Temmink Wegen-
bouw, Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Kreis Bor-
ken, Euregio en de Culturele 
Raad Overijssel betrokken 
waren, markeert niet alleen de 
samenwerking tussen Neder-
land en Duitsland bij het tot 
stand komen van de RW 35. 
Maar symboliseert ook de ver-
bondenheid, saamhorigheid, 
vrede en Europese en Euregio-
nale eenheid. 

In oude glorie
Als het aan Benger ligt wordt 
niet alleen het kunstwerk in 

oude glorie hersteld, maar 
wordt ook de locatie aantrek-
kelijker ingericht voor belang-
stellenden. “De Grenzweg die 
doodloopt tussen Dornhagen 
en de RW 35 is nu nog over-
woekerd door kreupelhout. 
Een opgeschoonde Grenzweg 
moet bezoekers in staat stellen 
naar een uitzichtpunt te wan-
delen om zowel het Neder-
landse als het Duitse deel van 
het kunstwerk te kunnen 
bezichtigen,” meent Benger. 
“De Bürgerverein Gronau het 
voor elkaar gekregen om dit 
thema op de agenda te krijgen 
bij de gemeente. Karen Geve-
ler die verantwoordelijk is 
voor de monumenten in de 
gemeente Gronau bereidt het 
dossier voor waarover de 
gemeenteraad uiteindelijk 
moet beslissen. Daar zit 
natuurlijk ook wel een kosten-
plaatje aan vast. Ik ben 
benieuwd of de gemeente 
Enschede en Rijkswaterstaat 
daar ook nog een steentje aan 
bij willen dragen”. 

Star Skid op Duits grondgebied in de sneeuw  (foto Judy Branger)

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV  
met verruimde bereikbaarheidstijden!

GLANERBRUG - Bent u 55+ 
en heeft u vragen over reizen 
met het OV? Maak dan 
gebruik van het telefonisch 
spreekuur en bel 038 – 303 70 
10. OV-ambassadeurs geven 
antwoord op uw vragen over 
het gebruik van het OV. 

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. 
Provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belang-
rijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk 
kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf 
ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.

De maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers, die meer 
willen weten over reizen met het openbaar vervoer, zijn helaas 
tot nader orde geannuleerd. De coronamaatregelen laten het 
niet toe. Met uw vragen over het gebruik van het OV kunt u wel 
terecht tijdens het telefonisch spreekuur.

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% 
korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de 
coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging 
van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) nood-
gedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het 
werkt?Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch 
spreekuur. 

Wanneer  Hoe laat
maandag tot en met vrijdag 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag en donderdag 13.30 tot 15.00 uur
maandag en woensdag 18.30 tot 20.00 uur

Telefoonnummer: 038 - 303 70 10 

Meer informatie
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Star Skid - close up zijkant  (foto Judy Branger)
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo

Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo

Doetinchem
Emmen (2x)
Enschede (7x)
Enter

Geleen
Glanerbrug
Goor
Haaksbergen

   Hardenberg
   Hengelo (2x)
   Hoogeveen
   Klazienaveen

Losser
Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum

Overdinkel
Raalte
's Heerenberg
Tubbergen

Ulft
Winschoten
Winterswijk (3x)

www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

TIJDENS DE LOCKDOWN ZIJN 
AL ONZE WINKELS 

OP DE NORMALE TIJDEN GEOPEND

Overdinkel Ulft Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
8 februari t/m 22 februari 2021. 

@medikamentediegrenze

Factory 50gr
Per stuk € 0,39

Luchtverfrisser water fall splash of 
berries & flowers 275ml

Pasta basta fresa zure matjes 2kg Hydrosport hangtime 650ml
Per stuk € 0,59

Dolce gusto grande, espresso roast 
of blonde 12 caps

Be unisex edt

Verschillende 
soorten kaarsen

3-laags blauw
Mondkapjes

KN95-Masker

The Jelly Bean

Sensodyne

Iams

Glade

Haribo Monster

Calvin Klein

Kaarsen

Maresca
Mineraalwater 330ml
Per stuk € 0,29

Tandpasta extra fresh

Naturally cat freeze dried salmon 20gr
Per stuk € 0,39

Starbucks

-49%

-74%-74%

-90%

-73%

-32%

-33%

-44%-74%

elders   € 73,11

elders   € 4,39

elders   € 5,99

elders   € 5,31elders   € 3,86

elders   € 1,98

elders   € 22,90

elders   € 10,17

elders   € 7,60

3 voor
€ 1,00

12 voor
€ 5,99

24 voor
€ 1,99

3 voor
€ 1,00

10 stuks
€ 2,99

Vanaf
€ 1,00

€ 19,99

€ 2,99

€ 3,99

€ 2,99€ 1,00

200ml2x75ml

50 stuks

€ 1,99

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


