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Nieuw grenskantoor
voor Euregio

Herinrichting Gronausestraat 
op schema

'Stoelendans', 
door Johnny Stübener

LOSSER/GLANERBRUG - Ook dit jaar heeft de pandemie in 
deze regio een streep gezet door de activiteiten om 76 jaar na 
dato de bevrijding te vieren. Zo ook in Glanerbrug en Losser. 
In Glanerbrug op 5 mei geen groots bevrijdings concert op 
het Heldersplein, in Losser geen herdenking van de 
bevrijding op 3 april. Glanerbrugger André van Aarsen vond 
dat Losser toch iets moest doen. Samen met Marijke Beuvink 
kwam hij met het idee een minidocumentaire te maken die 
iedereen thuis kan bekijken. ‘Losser Bevrijd’ werd met 
stoom en kokend water in elkaar gedraaid. En is intussen al 
enkele duizenden keren bekeken. De Grens streek interviewt 
André van Aarsen over zijn betrokkenheid bij het tot stand 
komen van ‘Losser Bevrijd’. 

Je bent weliswaar geboren in Overdinkel, maar woont al sinds 1960 
in Glanerbrug. Hoe kom je dan in Losser terecht?
“Dat heeft alles te maken met Andries Kuperus, mijn maatje 
van de fotoclub in Losser. Zo kwam ik in Losser. Later ben ik ook 
nog hand- en spandiensten voor de Historische Kring Losser 
gaan doen. Zo heb ik bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar Los-
ser in de Eerste Wereldoorlog, de Duitse officier Bulang in de 
Tweede Wereldoorlog. Ook zit ik in de redactie van rtv Losser.”

Die belangstelling voor Tweede Wereldoorlog is wel heel groot. In je 
huiskamer staan dozen met tientallen boeken over die oorlog. Noem 
WO 2 en er ontploft een 500 ponder met verhalen over gebeurtenis-
sen inclusief namen. 

“Dat klopt. De Tweede Wereldoorlog heeft mijn bijzondere 
interesse. Zo organiseer ik op kerstavond ook de lichtjesactie 
voor de gevallen Geallieerden op de Oosterbegraafplaats in 
Enschede. En als laatste klus dus ‘Losser Bevrijd’ Ik vind het wel 
belangrijk dat het verhaal onder de aandacht wordt gebracht.”

Maar dat is geen klus die even alleen doet.
“Nee. Marijke Beuvink van het Lossers Chaootschap en ik heb-
ben het scenario geschreven en de regie op ons genomen. Met 
medewerking van toneelvereniging De Rommelpot en RTV 
Losser is in enkele weken tijd het verhaal van die laatste oor-
logsdagen in de grensgemeente op een rij gezet. Met historisch 
fotomateriaal van HKL en nagespeelde scenes in stemmig 
zwart/wit wordt de komst van de Britse bevrijders, de rol van 
het lokale verzet en de laatste tegenstand van de Duitse bezet-
ter belicht.”

Wat vertelt ‘Losser Bevrijd’ precies?
“We hebben een eenvoudige rode draad gemaakt door verteller 

Henri Schuite in het begin van de documentaire bij de Marti-
nustoren het verhaal te laten beginnen. Dan zie je Marijke Beu-
vink fietsend als verzetsvrouw en koerierster Gerrie Lesscher 
voorbijkomen en verschiet het beeld van kleur naar zwart/wit. 
Aan het slot gaat het verhaal weer van zwart/wit naar kleur, van 
1945 naar nu. ‘Losser Bevrijd’ is het heldere, chronologisch ver-
telde verhaal van 1 tot en met 3 april 1945. Op de plekken van de 
gevechtshandelingen volgen nieuw opgenomen scenes het 
bewaard gebleven fotografisch bewijs, onder meer van gesneu-
velde (Duitse) militairen. Het boek ‘In Losser is niets gebeurd’ 
van J.J. Luizink is een belangrijke bron geweest voor deze mini-
documentaire.”

Oud-Lossenaren in Canada en hun kinderen hebben de docu al op 
internet ontdekt. Ze vroegen om Engelstalige ondertiteling. Wat doen 
jullie daarmee?
“Daar zijn we direct mee aan de slag gegaan. De Nederlandse 
was al beschikbaar en maar nu ook een Engelse. En een Duitse 
versie is in de maak.” 

‘Losser Bevrijd’ is zowel in Nederlandse als Engelse onder-
titeling online. De link is onder andere te vinden op de web-
site van rtv Losser en Hallo Losser. 

‘ Losser Bevrijd’ mede geregisseerd door  
Glanerbrugger André van Aarsen

André van Aarsen kijkt aan de keukentafel tevreden terug op de minidocumentaire ‘Losser Bevrijd’  (foto Jenne Smit)

Cameraman John Slag maakt opname van Duitse soldaat John 
Slag  (foto André van Aarsen) 

Voorzitter
Hierbij kan de Dorpsraad Gla-
nerbrug melden dat we vanaf 
heden weer een voorzitter 
hebben. 
Onlangs heeft Bert Siemeling 

(foto links) zich via de Grens-
streek al aan u voorge-
steld.  Het bestuur heeft Bert 
nu aangewezen als nieuwe 
voorzitter. We zijn blij met zijn 
toetreding tot het dagelijks 
bestuur van de Dorpsraad.
 
Secretaris
Nu we eindelijk weer een 
voorzitter hebben moeten we 

u ook een minder mooie 
mededeling doen. Onze secre-
taris Germaine Hering heeft 
zoals u waarschijnlijk allemaal 
wel weet 7 jaar geleden de 
diagnose Melanoom stadium 
4 te horen gekregen. Na opera-
ties, chemotherapie en een 
immuuntherapie is ze 5,5 jaar 
tumorvrij geweest. 
Helaas hebben we moeten 

vernemen dat de kanker in 
volle kracht terug is gekomen.
Germaine heeft de bokshand-
schoenen weer aangetrokken 
en zal er vol tegenaan gaan. Dit 
betekent  echter wel dat vrij-
willigerswerk nu niet de prio-
riteit heeft.  Germaine zal 
daarom vooralsnog niet meer 
actief meedraaien in het 
bestuur. Haar taken worden 

ondertussen door de overige 
bestuursleden overgenomen.
 
WBTR
Als Stichting zijn we begonnen 
met de voorbereidingen op de 
Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). We 
gaan gebruik maken van een 
WBTR-stappenplan om vanaf 1 
juli a.s. aan de wet te voldoen.
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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 april 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 Glanerbrug
Zondag 18 april 10.00 uur ds. Kloosterziel
Zondag 25 april 10.00 uur ds. Ekker

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>Glanerbrug.

De kerk is iedere woensdag van 13.00-14.00 uur open voor 
bezinning, rust en middaggebed.

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Geen vieringen

Grensoverschrijdende acties op 
Bevrijdingsdagen: Klokken luiden 
en vlaggen
GRONAU/EPE - Om de bevrijding van het nationaal-
socialisme te herdenken en als signaal van vrede en 
internationaal begrip luidden vorig jaar voor het eerst alle 
klokken van de kerken in Gronau en Epe gelijktijdig. De 
protestantse en katholieke parochies van beide kerken 
hadden hiermee ingestemd.  Kerken in het graafschap 
Benthem hadden zich ook bij deze actie aangesloten. Volgens 
Heinz Krabbe van de ‘Förderkreis Alte Synagoge Epe’ zullen 
de klokken ook dit jaar luiden. 
 
Krabbe: “De ‘Förderkreis Alte Synagoge Epe’ wil bereiken  dat 
ook dit jaar op 5 mei de Nederlandse Bevrijdingsdag en op 8 mei 
de Duitse Bevrijdingsdag de klokken om 8 uur ‘s morgens gedu-
rende 15 minuten luiden om te herinneren aan de bevrijding in 
mei 1945. 
Tegelijkertijd zal de stad Gronau bij het stadhuis en bij het Eper 

Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

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

“Een goed verzorgde
uitvaart waar u met
een goed gevoel
op terug kunt kijken.
Daar staan we voor.”

Pedro Swier
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eMANcipatie
Al in de bijbel ging het mis nadat Eva van een rib uit het lijf van 
Adam was ontstaan en daarna van fruitdiefstal beschuldigd 
werd. Daarna is het tussen de man en de vrouw nooit meer 
echt goed gekomen. Vrouwen werden als tweederangs behan-
deld en moesten zich schikken naar de man. Pas sinds het 
begin van de vorige eeuw begon het tij te keren en zijn de vrou-
wen aan een inhaalslag begonnen. Het stemrecht was er als 
een van de eerste verworvenheden maar van echte emancipa-
tie kwam het nooit. De verschillen bleven en vooral de bijdrage 
van vrouwen aan de economische groei van Nederland werd 
niet in geld uitgedrukt.

Inmiddels gaat de vrouw de man links en rechts voorbij en lij-
ken de rollen omgedraaid. Het zwakke geslacht wordt steeds 
sterker en deelt steeds vaker de lakens uit. Onlangs bij de kabi-
netsformatie speelden dames een dubieuze rol waar de man-
nen nog wat van kunnen leren. Ook tijdens de vele demonstra-
ties van de afgelopen periode lieten vrouwelijke ME’ers zien 
hun mannetje te staan en ze sloegen er lustig op los met de 
wapenstok. Ook in de sport gaat het steeds beter, de dames 
gaan hoger en sneller en naderen in fysieke gesteldheid hun 
mannelijke opponenten. Zo was er een vrouwelijke scheids-

rechter bij het Nederlands elftal en ze hield 22 haantjes des-
kundig in bedwang.

De verschillen tussen beide seksen en de tussenliggende LHB-
TETC, worden dus wel kleiner. En terecht, alle mensen zijn 
gelijk en elke vorm van discriminatie op welke grond dan ook 
moet ten strengste afgekeurd worden.
Ooit zal iedereen gelijk zijn en behandeld worden zoals het 
hoort al hoop ik dat het op één punt nog even zal duren voor-
dat het laatste mannelijke bolwerk geslecht zal worden en dat 
is dat vrouwen gaan barbecueën. Aan dat idee kan ik nog niet 
wennen.  

Johnny Stübener

Amtshaus de vlag uithangen. Verwacht wordt dat ook de andere 
gemeenten in de Kreis  Borken en andere gemeenten in het 
Emsland zich bij de actie zullen aansluiten.
 

Bij het Eper Amthaus hing vorig jaar voor het eerst de vlag uit op 
5 mei  (foto Jenne Smit)

Frank ten Dam nieuwe teamleider 
stadsdeelbeheer Enschede Noord-
Oost

Frank ten Dam (47) uit Borne stelde zich drie weken geleden 
in de stadsdeelcommissie Oost voor als nieuwe teamleider 
van stadsdeelbeheer Noord-Oost. Na ruim 20 jaar bedrijfs-
leven heeft hij de stap gemaakt naar de dienst verlening, 
voornamelijk in het buitengebied. De Grensstreek stelt hem 
aan u voor.

Frank is opgegroeid in Borne. Na een uitstapje van vier jaar in 
Arnhem in verband met de studie is hij weer teruggegaan naar 
Twente. Nu woon ik weer in Borne, samen met mijn vrouw en 
drie kinderen.
Ik heb de middelbare Tuinbouwschool gevolgd en in Arnhem/
Velp tuin- en landschapsinrichting gestudeerd. Later nog een 
deeltijdopleiding personeel en arbeid gevolgd aan de Saxion 
Hogeschool. In zijn vrije tijd is Frank trainer van de het voetbal-
team van mijn zoon. Hij voetbalt bij NEO. Hier heeft hij ook 
altijd gevoetbald. Ook is hij regelmatig te vinden op de moun-
tainbike in Twickel.

Je bent ruim 20 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven. 
Waar en wat heb je daar gedaan?
“Vanuit stage ben ik aan het werk gegaan bij Boogaart Hengelo, 
later BTL en vanaf 2018 Idverde Realisatie. In de begin jaren had 
ik de functie calculator/werkvoorbereider. Door de jaren heen 
ben ik doorgegroeid naar vestigingsmanager van de vestiging 
Hengelo en een steunpunt in Arnhem.”

Waarom de overstap naar de gemeente Enschede, naar 
stadsdeelbeheer Noord-Oost?
“Na ruim 22 jaar bij één werkgever wilde ik in het groene speel-
veld de andere kant van de tafel ontdekken. Dus van aannemer 
richting opdrachtgever.”

Al zicht op je taak/taken als teamleider in deze stadsdelen?
“Het is een heel diverse functie heb ik in de eerste zes weken 

ervaren. Samen met het team van wijkbeheerders, projectmede-
werker en ondersteuning werken we aan meldingen in de bui-
tenruimte en dragen bij aan projecten die spelen in de stadsde-
len Noord en Oost. Het is een groot en heel mooi groen deel van 
de stad. Veel parken, twee begraafplaatsen en afwisselende wij-
ken.”

En voor de lezers van de Grensstreek: Welke klussen hebben 
jouw speciale aandacht in Oost?
“Op dit moment speelt het project de Kanaaljuffer. Tegels eruit 
en groen erin. Graag kom ik samen met de wijkbeheerder in con-
tact met wijkraden en /of verenigingen. Immers samen met 
elkaar, burger en gemeente, kunnen we werken aan een fijne 
leefbare openbare ruimte.”

Harnas project leert kinderen om 
te gaan met groepsdruk en NEE te 
zeggen
GLANERBRUG - Jonge kinderen die onder groepsdruk steeds 
verder gaan en zo in een wereld van criminaliteit belanden. 
“Volgens wijkregisseur Job Kantelberg van stadsdeel Oost is 
dat de afgelopen jaren ook in Glanerbrug een aantal keren 
voorgekomen. “En kom daar dan maar weer eens uit. Het is 
immers belangrijk dat kinderen veilig kunnen opgroeien”, 
zegt Kantelberg. “Daarom biedt de gemeente dit jaar extra 
trainingen en voorlichtingen aan op de basisscholen in 
Glanerbrug onder de noemer ‘Project Harnas’. Doel is om 
kinderen te leren voor zichzelf op te komen, nee te leren 
zeggen in moeilijke situaties en om te gaan met groepsdruk”. 
 
Aan project Harnas werken gemeente Enschede, Politie, bureau 
HALT, Alifa Jongerenwerk, Tactus, het Meldpunt Loverboypro-
blematiek, de GGD en het kenniscentrum Weerbaarheid mee. In 
een volgende editie van de Grensstreek wordt in gesprek met 
onder andere wijkagent Dennis Baaijens en wijkregisseur Job 
Kantelberg dieper ingegaan op de aanleiding voor “Project Har-
nas” en de inhoud van dit lesprogramma. 

Gezocht: bestuurslid dorpsraad
De Dorpsraad Glanerbrug behartigt de belangen van Glaner-
brug. Door contacten met dorpsbewoners en Glanerbrugse 

ondernemers probeert de Dorpsraad Glanerbrug de leefbaar-
heid in het grensdorp in de ruimste zin te verhogen. Ouderen, 
jongeren, kinderen, mannen, vrouwen, zonder of met migratie-
achtergrond, wel of niet gelovig, sporters of niet-sporters; de 
Dorpsraad wil er voor iedereen zijn. Door actief onderling con-
tact proberen we informatie op te halen maar ook een beeld te 
vormen van wat er leeft. De Dorpsraad luistert, bundelt wensen 
en verbindt.
Omdat we de Dorpsraad sterker willen maken zijn we op zoek 
naar een extra bestuurslid.
Ben jij die verbinder en ben je geïnteresseerd om in een dyna-
misch team mee te denken? Stuur dan een korte motivatiebrief 
en je CV naar  info@dorpsraad-glanerbrug.nl. 
 

Herinrichting Gronausestraat op 
schema

GLANERBRUG – Vorig week dinsdag zijn de werkzaamheden 
aan de Gronausestraat begonnen bij de Nieuw Frieslandstraat. 
Bij de Nieuw Frieslandstraat worden de bochten aangepast, de 
fietsstroken verwijderd en overrijdbare geleiders aangelegd. Die 
werkzaamheden zullen vrijdag 16 april zijn voltooid. Verder 
staat in april nog de reconstructie gepland van de kruising Abel 
Tasmanstraat tot de Veldstraat en van de Velstraat tot Gronau-
sestraat 1225. 

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Wim de Lang. 
Iedere donderdagmiddag is hij op locatie. Hij is bereikbaar via 
email w.delang@dusseldorp.nu of telefonisch: 06-22752795. 
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Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

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

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

GEVESTIGD Ook voor uw
SEDERT 1959 administraties

Woensdags gesloten

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

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

Div. soorten behang vanaf  €     4,95/rol

(prijzen zijn incl. BTW)

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels

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

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

Belangrijke mededeling 
voor bril- en 

contactlensdragers.

GRONAUSESTRAAT 1199  GLANERBRUG  TEL. (053) 461 53 53

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

een foutieve indruk gewekt.

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

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

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

direct op de nota in mindering brengen.

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

Graag tot ziens in onze zaak.
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een foutieve indruk gewekt.

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

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

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

direct op de nota in mindering brengen.

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

Graag tot ziens in onze zaak.

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

wij houden van fietsen
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WIJ ZIJN ERWIJ ZIJN ER
VOOR DE VOOR DE 
OPBLOEIERS

Back-Roller Classic dubbele fietstas
• 100 % waterdicht met rolsluitingen
• Bevestiging met Quick-Lock 2.1 systeem
• Inhoud: 40 liter
• Afmetingen: 42x32/23x17 cm
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Easyfold XT 933 fietsendrager
• Geschikt voor 2 fietsen (e-bikes)
• Draaggewicht tot 60 kilo
• Uitgerust met 13-pinsaansluiting

599,-749,-

124,95ONZE
PRIJS

MAAK ONLINE EEN AFSPRAAK VIA
www.damhuis.biketotaal.nl

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar
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 er antwoord op uw vragen over 
het gebruik van het OV. 

“Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelf-
sprekend”, zeggen de OV-ambassadeurs. De provincies Gelder-
land, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk 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 senioren zijn helaas tot 
nader orde geannuleerd. De coronamaatregelen laten het niet 

toe. Mensen met vragen over het gebruik van het OV kunnen nu 
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. De OV-ambassadeur neemt met u het antwoord door.

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!
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Nieuw grenskantoor voor Euregio: gloednieuwe campus voor 
tweetalige dienstverlening
ENSCHEDE/GRONAU - De ambitieuze plannen van de 
Euregio voor de ontwikkeling van een nieuw kantoor pal over 
de grens bij Glanerbrug, krijgen steeds meer vorm. Het 
huidige onderkomen van het grensoverschrijdende samen-
werkings verband is aan een grondige renovatie toe. De 
kosten daarvan worden ingeschat op zo’n 1 miljoen euro. 
Liever ziet de Euregio daarom een gloednieuw en multi-
functioneel grenscomplex ontstaan.

Verloederde vrachtwagenparkeerplaats
Al maanden wordt er in opdracht van het dagelijks bestuur en de 
Euregioraad (waarin lokale politici en bestuurders uit Twente, 
Achterhoek en de Duitse grensregio zitten) hard gewerkt aan 
plannen voor een nieuw kantoor.  De eerste schetsen, die nog 
niet zijn gepubliceerd, gaan uit van de komst van een heuse 
‘Euregio-campus’ tegenover het huidige onderkomen aan de 
Enscheder Straße. Op dit moment is op die locatie een verloe-
derde (vrachtwagen)parkeerplaats. 

Tweetalige dienstverleners
De bedoeling is dat de Euregio op de nieuwe campus permanent 
kantoren gaat huren in een gebouw met ongeveer 65 werkplek-
ken. Ook wordt er in het nieuwbouwproject ruimte gemaakt 
voor andere bedrijven en instellingen die grensoverschrijdend 
werken, zoals particuliere dienstverleners en een tweetalige kin-
deropvang.
De gemeenten Gronau en  Enschede, tevens de eigenaren van 
het huidige Euregio-kantoor, gaan met elkaar in gesprek over 
financiële realisatie van het bouwplan. Het vergadercentrum 
van de Euregio pal aan de grens in Glanerbrug blijft in de hui-
dige vorm bestaan, zodat de Euregio-filosofie (een vestiging 
aan beide zijden van de grens) wordt voortgezet.

Boven: het Euregiogebouw is aan een grondige renovatie toe 

Rechts: De nieuwe campus is gepland op de 
verloederde vrachtwagenparkeerplaats schuin 

tegenover het Euregiogebouw  
(foto's Jenne Smit)

Ook in Glanerbrug: Win een groene 
straat met ‘Zo groen’

GLANERBRUG - Een groene straat. Wie wordt 
er niet vrolijk van? Door een geveltuin aan te 
leggen kan iedereen eenvoudig zijn straat 
groener maken. Niet iedereen weet dat je een 
geveltuin mag aanleggen en hoe dat moet. 
Daarom stimuleert de gemeente met de 
campagne Zo Groen alle inwoners om dit 
jaar samen 1000 meter aan geveltuinen aan 
te leggen.

De eerste 104 meter
Afgelopen jaar werden de eerste 60 geveltuinen 
al aangelegd in de wijken Lasonder, ‘t Zeggelt 
en Boddenkamp. Deze geveltuinen zorgen 
samen voor 104 meter meer groen in de wijk. 
Zaterdag 20 maart reikt Mark Boers, één van de 
initiatiefnemers, samen met de wethouder 
vanuit zijn garage de eerste plantenpakketten 
uit aan de wijkbewoners met zo’n geveltuin. 
“Ik kijk er naar uit dat onze straten straks veran-
deren in fleurige en kleurrijke straten”, aldus 
Mark Boers. Ook wethouder Jurgen van Houdt 
is enthousiast over de campagne: “Heel mooi 

dat in deze wijk al zoveel geveltuinen zijn aan-
gelegd. Ik hoop dat deze actie ook anderen 
inspireert een geveltuin aan te leggen, want zo 
maken we Enschede Zo Groen.”

Win een geveltuin!
Ook inwoners van Glanerbrug die hun woning 
én de straat willen opfleuren, worden door Zo 
Groen geholpen bij het aanleggen van hun 
eigen geveltuin; een smalle strook met planten 
en bloemen langs de gevel van een woning. Het 
aanleggen ervan kan gemakkelijk zelf, of samen 
met buren, gedaan worden. Ook is er een 
mogelijkheid tot het winnen van geveltuinen 
voor de eigen straat! De Groene Loper Enschede 
geeft maar liefst 100 geveltuinen gratis weg. 
Enthousiast? Ook een geveltuintje winnen? 

Kijk voor informatie op:  www.groenblauwen-
schede.nl/zogroen en meld je aan.  Zo Groen 
wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente 
Enschede, Provincie Overijssel, GroenBlau-
wEnschede en de Groene Loper Enschede.

De snoesjes van de Dolphiaschool
Ze zullen nu rond de 50 jaar oud zijn. Het kleuterklasje van juf Helen 
van de Dolphiaschool. Het zal dus ergens midden de jaren 70 zijn. 
Zo te zien hebben ze de grootste lol bij het maken van deze foto uit het 
archief van de Grensstreek.

Kiek eens (d)an...
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op raamdecoratie

20%
korting

Vraag naar de voorwaarden. 

Jaargetijdenweg 45

7532 SX  Enschede

053 - 461 76 11

info@krabbestoffering.nl

krabbestoffering.nl

Actie geldt van 12 t/m 24 April 2021

Ons eigen service- en montageteam staat 

5 dagen in de week voor u klaar!

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

 
 
      

 
           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 
 

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

VERGETEN SCHOENEN EEN RIJK BEZIT! 
GUN UW SCHOENEN EEN TWEEDE RONDE, WEGGOOIEN IS ZONDE
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Stoelendans
van Johnny Stübener

Terwijl we nog volop in de coronacrises zitten en het alweer een 
half jaar geleden is dat de laatste competitiewedstrijden gespeeld 
zijn, is het behoorlijk onrustig in het Glanerbrugse voetbalwe-
reldje. De langverwachte herstart van de lopende competitie zal 
niet meer plaatsvinden, maar zodra het weer mogelijk is gaat de 
KNVB in dit seizoen nog enkele wedstrijden inplannen in de 
vorm van een regio cup. Hierbij worden de clubs ingedeeld bin-
nen het postcodegebied om de vele voetballers en verenigingen 
toch nog iets te bieden. In afwachting van een herstart was er 
echter al een ware stoelendans begonnen bij de beide ‘kleine’ 
clubs in Glanerbrug. Op de trainerswissel na is het bij Avanti 
Wilskracht op het Zoutendijk zoals gebruikelijk windstil. Wel 
stormt het behoorlijk tussen Eilermark en Sportlust. Meer dan 
één compleet elftal aan spelers hebben aangegeven de overstap 
van Sportlust Glanerbrug naar Eilermark te gaan maken. En dat 
zijn in dit geval niet de minste spelers maar de basis van het eer-
ste elftal en ook enkele veelbelovende jeugdspelers. Over het 
hoe en waarom van deze overstap zijn de meningen nogal ver-
deeld, maar het feit is er. Zoals vrijwel al deze spelers ooit van 
Eilermark gekomen zijn keren ze na enkele jaren aan het Bult-
serve weer terug naar de Ekersdijk. De TC Tubantia repte al sen-
satiebelust over een massale leegloop na ronselpraktijken van 
de zogenaamde rivaal, maar de spelers zelf verklaarden niet nog 
een jaar in de vierde en laagste klasse te willen spelen bij Sport-
lust op zaterdag.

Met de overstap naar Eilermark komen ze in de tweede klasse op 
zondag, tevens het hoogste niveau van Enschede. Voor Eiler-
mark trainer Wesley Sanders is dit natuurlijk een welkome aan-
vulling op zijn selectie die wel een kwaliteitsinjectie kon gebrui-
ken. Aan de andere kant van Glanerbrug zal Sportlust trainer 
Erik Hellegers niet blij worden van deze ontwikkelingen en al 
zijn creativiteit moeten aanwenden om weer een representatief 

team binnen de lijnen te krijgen. Hierbij zal er bij de nieuwe start 
van de competitie 2021-22 zeker ook een beroep gedaan moeten 
worden op de aanwezige jeugd. Maar voordat het zover is kan er 
nog van alles gebeuren, de transferperiode van de KNVB is nor-
maalgesproken tot 15 juni geopend en wellicht komt men nog 
met aanvullende corona gerelateerde regels op de proppen. Pas 
daarna weten alle clubs waar ze aan toe zijn. 

Remco Dokter nieuwe trainer  
selectie Avanti W.
GLANERBRUG – In maart nam Avanti W. onverwacht afscheid 
van trainer Leon Schmitz. Het zoeken van een nieuwe trainer 
bleek in deze bijzondere tijd geen eenvoudige opgave. “We 
zijn dan ook ontzettend blij dat we met Remco Dokter een 
ervaren en ambitieuze nieuwe hoofdtrainer hebben 
gevonden”, zegt voorzitter Norbert Lienesch van de Tech-
nische Commissie. “Vanaf dinsdag 25 mei staat Remco voor 
het eerst voor de groep en gaan we (hopelijk) toe werken naar 
de start van het nieuwe seizoen. We zijn ervan overtuigd dat 
we met Remco de trainer hebben gevonden die met onze 
jonge groep de volgende stap kan maken”. 

“Hoewel we in december vorig 
jaar de intentie hadden uitge-
sproken nog een seizoen met 
Leon door te gaan hebben we 
vorige maand in goed overleg 
afscheid toch genomen van 
Leon”, vervolgt Lienesch. “In 
de aanloop naar het nieuwe 
seizoen bleken er toch ver-
schillen van mening te zijn 
ontstaan. Daar is het spaak 
gelopen en zijn we tot dit 
besluit gekomen”. 

Klik met Remco Dokter
Remco Dokter (48) had er na 20 jaar onafgebroken eerste elftal-
len getraind te hebben eigenlijk voor gekozen om een jaartje rust 
te nemen en de batterij weer op te laden. Lienesch: “Na het eer-
ste telefonische contact was de interesse bij Remco gewekt en 
kwam snel het bericht dat hij graag met Avanti in gesprek wilde. 
Vanaf het eerste contact was er een ‘klik’ en dat gevoel werd 
alleen maar sterker bij de volgende gesprekken. De ideeën en de 
stijl van Remco sluiten naadloos aan bij het profiel van de TC en 
de wensen van de spelersgroep. Twee weken geleden zijn we 
met Remco daarom een contract voor het nieuwe seizoen over-
eengekomen”.
Remco woont met zijn vrouw en kinderen in Hengelo en is in het 
dagelijks leven docent lichamelijke opvoeding aan het Twents 
Carmel College in Oldenzaal. Door blessureleed kwam er voor 
Remco op 28-jarige leeftijd een vroeg einde aan zijn actieve 
voetbalcarrière. Vanaf dat moment is hij in het trainersvak 
gestapt en werd hij hoofdtrainer bij de hoofdmacht van zijn club 
Juliana ’32 in Hengelo. De periodes daarna bij PH, TVC ’28 en 
opnieuw Juliana ’32 waren succesvol en leverden telkens een 
kampioenschap op. Daarna heeft hij, steeds voor een periode 

van 4 jaar, aan het roer gestaan bij DSVD en Rood-Zwart. Remco 
vindt ‘teamgevoel’ belangrijk en heeft bij zijn clubs bewezen dat 
gevoel over een langere periode en met succes aan de spelers-
groep over te kunnen brengen.

Lopen met Wilskracht 
blijkt groot succes!
GLANERBRUG - Begin maart is de wandelcompetitie ‘Lopen 
met Wilskracht’ opgestart vanuit Avanti W.. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de bestaande app ‘Ommetje”. Deze was gratis te 
downloaden in de play store of app store. Met behulp van deze 
app werd er een competitie gemaakt en kon je meedoen met een 
specifieke code die je ontving als je jezelf had ingeschreven. We 
begonnen op 1 maart met 30 deelnemers! 
Volgens Ruben Kortink werd er al vanaf dag één werd volop 
gestreden om de eerste punten op te rapen die er te verdienen 
waren. Kortink: “Het is mooi te zien dat de meeste wandelaars 
tot de laatste dag van maart hun ommetjes zijn blijven lopen. De 
eindoverwinning ging naar Bert Weenink! Gefeliciteerd, Bert! 
Verder wil ik alle andere deelnemers bedanken. Het was een 
sportieve en spannende competitie!
Namens Avanti Wilskracht bedanken wij ook Nijhuis Schoenen 
Glanerbrug die de geweldige prijs heeft geleverd”. 

Blijf je club trouw!
ENSCHEDE - Leer met een andere blik naar je vereniging 
kijken. Ben je wel zo gastvrij als je denkt? Sportaal organiseert 
samen met Start2Create op woensdag 21 april Studio Sportaal 
met als thema ‘Blijf je Club trouw’. 

Vanuit het Sport-, Beweeg- en Leefstijlakkoord Enschede werd 
het thema Ledenbinding aangedragen. Hoewel leden enorm 
trouw zijn aan hun vereniging, ook in corona-tijd, zien steeds 
meer verenigingen het ledenaantal langzaam teruglopen. Tij-
dens het Webinar krijgen ze tips, adviezen en inzichten om de 
leden nu en in de toekomst ook trouw te laten blijven aan de club. 
In deze online Studio Sportaal breken verenigingen uit hun geijkte 
denkpaden onder begeleiding van Start2Create. Gaan ze met een 
andere blik kijken naar hun eigen vereniging, zijn ze wel zo gast-
vrij als ze denken? Het brein van de deelnemers wordt op scherp 
gezet met diverse creatief denken tools, zodat ze vanuit onver-
wachte hoek tot unieke en praktische ideeën komen voor de ver-
eniging. Het is een sessie met snelheid, interactie en een lach. 
Deze Studio Sportaal worden digitaal op woensdag 21 april 
gehouden van 19.30 – 21.30 uur. Opgeven kan via www.sportaal.
nl/studio-sportaal-blijf-je-club-trouw.

Aanmelden en meer informatie
Sluit je aan bij het Sport-, Beweeg- en Leefstijlakkoord Enschede. 

Kijk voor meer informatie op www.sportaal.nl/sportakkoord-
enschede. De Webinars worden aangeboden vanuit het Sport-, 
Beweeg- en Leefstijlakkoord Enschede en georganiseerd door 
Sportaal. Verenigingen kunnen de onlinebijeenkomsten gratis 
bijwonen. Voor meer informatie kan contact worden opgeno-
men met Mattijs van den Berg via m.vandenberg@sportaal.nl.

Oplossing doolhof en sudoku

De winnaars zijn:
Sofie Prinsen, Senna de Jong, Jasmijn Tolner, 

Sam Bosch en Robin Bosch.
Vrijdag 16 april 17.00 uur worden de prijzen uitgereikt
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Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo

Borne
Delden
Denekamp
Dinxperlo

Doetinchem
Emmen (3x)
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)
Venlo

www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

TIJDENS DE LOCKDOWN ZIJN 
AL ONZE WINKELS 

OP DE NORMALE TIJDEN GEOPEND

Druk- en zetfouten voorbehouden, 
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van 
5 april t/m 19 april 2021. 

@medikamentediegrenze

Grafkaars rood 2 pack

Queen of gold edt 15ml

Tortilla 160gr
Per stuk € 0,59

Thaise kokos coco thaï 21x13gr

Fusion5 scheermesjes XL 8 pack Everyday zakdoekjes 8x9st

Sun Dove men+care

Glorix

Bepanthen

Vanish

BolsiusKleenex

Cool Bear
Vruchtensiroop cassis appel 750ml 
Per stuk € 0,59

Classic vaatwastabletten 25 tabs Body and face wash minerals + sage 400ml

Hygiëne doekjes ocean fresh 30st

Zalf baby 30gr

Extra hygiëne 470gr
Naomi Campbell

Pringles Cup a Soup

Gillette

-83% -78%

-69% -60%

-49% -82%

-90%

-29% -47%

-74%

-72%

-49%

elders   € 4,79 elders   € 4,99       

elders   € 5,85       elders   € 16,32

elders   € 9,93        

elders   € 20,99       elders   € 1,47

elders   € 5,69

elders   € 2,84

elders   € 1,96

elders   € 5,98          elders   € 4,38                      

2 voor
€ 1,00

2 voor
€ 1,00

€ 1,50 € 1,99

€ 2,99 € 2,99

€ 1,00

€ 14,99 € 0,79

€ 1,50

€ 0,79

€ 1,00

30st

25 tabs 30gr

470gr

2 pack

15ml

160gr 21x13gr

8 pack 8x9st

400ml

750ml

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


