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Martin Nijhuis doet alles voor zijn klanten
GLANERBRUG – Martijn Nijhuis was niet anders gewend. In
zijn jeugdjaren werd thuis altijd over schoenen gesproken.
Of eigenlijk over de mensen die die dag bij Nijhuis Schoenen
van vader Wil in Glanerbrug of moeder Truus in Enschede in
de winkel waren geweest. Niet vreemd dat hij in de
voetsporen van zijn ouders is getreden. Even heeft hij nog
overwogen archeoloog of journalist te worden, maar het
werd toch de middelbare ondernemersschool. De verkoop
en vooral het omgaan met mensen, de klanten, kreeg toch
zijn voorkeur. En dat hij de zaak van zijn vader over zou
nemen was dan ook een logische keuze. Nijhuis Schoenen is
nu al 45 jaar een begrip in Glanerbrug.
Wil en Truus Nijhuis begonnen in 1976 een schoenenwinkel in het pand waar voorheen de schoenenwinkel van
Anten heeft gezeten. Dat was
aan de Gronausestraat 1098,
het pand waar nu Dutchy’s
Cadeaushop zit. “In het begin
van de jaren 90 kregen wij de
mogelijkheid om het pand
van Andries van Veen, de
huishoud- en speelgoedwinkel, over te nemen,” vertelt
Martijn. “Er volgde een verbouwing zodat de winkel een
heel stuk groter en breder
werd. De winkel in Glanerbrug groeide ondertussen
door en in 2005 kochten wij
het buurpand van Nijhof
Naaimachines.
In 2006 volgde weer een grote
verbouwing. Beide panden
werden samengevoegd door
middel van een hele mooie

moderne entree. Het huurpand waar wij ooit zijn begonnen werd nu afgestoten.”
Tweede generatie
Sinds 1997 werkt de tweede
generatie Nijhuis in de winkel. Martijn Nijhuis (47) gaat
na eerst een jaar stage te hebben gelopen meedraaien in
de schoenenwinkel van zijn
ouders in Glanerbrug. “Uiteraard bepaalde mijn vader hoe
de zaak werd gerund. Maar in
de loop der jaren liet hij steeds
meer zaken aan mij over. Ook
omdat de innovaties op technische gebied niet zijn ding
waren. In 2008 gaat mijn
vader met pensioen en neem
ik de zaak over. Gelukkig kon
ik de eerste jaren dat ik zelfstandig de zaak draaide voor
raad en daad nog wel bij hem
terecht.”

“Ons goede personeel is al
jaren ons sterkste punt
geweest,” vervolgt Martijn.
“Momenteel zijn er vier dames
in dienst. Vorig jaar ging Joke
na jaren in Enschede en Glanerbrug te hebben gewerkt
met pensioen. We hebben nu
een ruime winkel met herenschoenen, kinderschoenen en
damesschoenen. De comfortschoenen, schoenen in verschillende wijdtematen en
met een uitneembaar voetbed
zijn een belangrijke groep
voor ons. Klanten komen met
zolen van de podotherapeut
en wij zoeken er de juiste
schoenen bij. Ook komt eind
deze maand een podotherapeut in onze winkel om een
gratis voetencheck te geven.”
Corona
“De coronatijd is niet makkelijk geweest maar we hebben
ontzettend veel steun gehad
van onze klanten daar zijn we
ze ook heel dankbaar voor.
Toen de winkel dicht moest
mocht ik dagelijks bij de klanten langs gaan met schoenen.
Hier kijk ik heel prettig op
terug. Maar ook het click en
collect en het kopen op
afspraak liep bij ons goed.
Maar toch zijn we blij dat dat
nu achter ons ligt en dat we de

De klanten weten Nijhuis Schoenen als vanouds weer gewoon te vinden in de winkel in Glanerbrug
(foto Jenne Smit)

klanten weer gewoon zoals
vanouds kunnen ontvangen.
We zien de toekomst positief

tegemoet. De klanten weten
ons als vanouds weer gewoon
te vinden in onze winkel in

Glanerbrug. En anders hebben we sinds een half jaar ook
een eigen webshop.”

Nijhuis Schoenen
Gronausestraat 1100 – 1102
Telefoon: 053-4611824
Email: info@nijhuisschoenen.nl
Website: www.nijhuisschoenen.nl

Openingstijden:
Maandag: 13.00 – 18.00 uur
Dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 – 18.00 uur
Vrijdag: 9.30 – 20.00 uur
Zaterdag: 9.30 – 17.00 uur

Project Harnas gestart op basisschool de Troubadour
GLANERBRUG - Half september is project Harnas van start
gegaan op basisschool de Troubadour in Glanerbrug. Een mooi
project dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen.
Samenwerking
Aan dit project werken de
Gemeente Enschede, Politie,
Halt, Alifa jongerenwerk en
Opvoeden en Opgroeien, Tactus en de Wijkteams mee.
“Met project Harnas kiezen we
voor een preventieve aanpak
gericht op weerbaarheid en
veiligheid”, aldus directeur
Peter van Oene van de Trobadour. “De eerste lessen zijn
gegeven in onze groep 7 en 8.
Leerlingen en leraren zijn
enthousiast, ons doel is dat
kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien.’.

Start
“Het project begon met een
informatieavond voor de
ouders en leerkrachten van de
groepen 7 en 8”, vervolgt Van
Oene. “Tijdens deze bijeenkomst werd het programma
van project Harnas toegelicht
en was er ruimte voor het stellen van vragen. De informatieavond werd door veel ouders
bezocht. Wijkagent Dennis
Baaijens beschreef de aanleiding van het project en ook de
andere deelnemers stelden
zichzelf voor en gaven een
korte beschrijving van hun

basisscholen in Glanerbrug’”,
aldus Henriette Oosterhuis,
coördinator jeugd van Stadsdeel Oost.
De komende maanden vindt
ook op de andere basisscho-

len in Glanerbrug een ouderavond plaats, waarna ook op
de andere Glanerbrugse
basisscholen de trainingen en
voorlichtingen rondom project Harnas van start gaan.

Grensstreekmenu bij Chill
trainingsonderdeel”.
Inhoud en doel project
Met project Harnas leren kinderen in Glanerbrug om voor
zichzelf op te komen, nee te
leren zeggen in moeilijke situaties, om te gaan met groepsdruk en weerbaarder te worden. “We hebben het ook in
Glanerbrug de afgelopen jaren

een aantal keer zien gebeuren:
kinderen die onder groepsdruk steeds verder gaan en zo
in een wereld van criminaliteit
belanden waar je heel moeilijk weer uitkomt. We willen
dat kinderen veilig kunnen
opgroeien. Daarom bieden we
met project Harnas extra voorlichtingen en trainingen aan
voor de groepen 7 en 8 op de

Op woensdag, donderdag en vrijdag kunt u bij restaurant
Chill tot het eind van dit jaar genieten van een heerlijk
driegangen Grensstreekmenu. Iedere 14 dagen serveert kok
Bram ter Brugge voor de lezers van de Grensstreek een nieuw
menu. Wat moet u doen? Knip de bon op pagina 3 uit of
maak een foto met uw
mobiel en reserveer een tafel
bij Chill aan de Gronausestraat 1166a. Dat kan via
de website of bellen: 0532316611.

GRENSSTREEK

PAGINA 2

MEDISCHE & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

GLANERBRUG

Huisartsen

Adres en telefoonnummer: SHT, Beltstraat 70 Enschede.
Telefoon: 088555 11 88.

Telefoon: 0532030055

Gezondheidscentrum Glanermaten

Fysiotherapie-Podologie-Steunzolen
Ook huisbezoeken
Telefoon: 0620626388
Email: info@vitaalcenter.nl
Adres: Bentstraat 39 en Heutinkstraat 16

Gezondheidscentrum Glanermaten

Jacob Roggeveenstraat 45
Fysiotherapie Fyon - 0537000000
Podotherapie Wender – 0850513819
Thuiszorg Livio – 09009200
Mediant buitenpoli
Prikpost Medlon – 0884633566
Logopedie - Logopedie-direct - 0654327726

Jacob Roggeveenstraat 45
Geenen/Lesterhuis - 0534612076
Sanders - 0534611300

Mondzorg en tandartsen

Huisartsenpraktijk Jacob Roggeveenstraat 51
Van der Bij - 0534611434
Van Brenk - 0534617904
Voss - 0534611200

Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen met de
Spoedzorg Huisartsen Twente.

Dental Art - 0538881974
De Boer - 0534619018
De Wals - 0534615808
Löwik - 0534615062
Rabenstein - 0534612280

VitaalCenter Smulders

Logopedie
Ria van Buren-Zeelte, logopedist
Logopediepraktijk Glanerbrug
Avondroodvlinder 25
7534 LK Enschede
Telefoon: 0534613646
rvanburenlogopedie@hccnet.nl

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Tandarts buiten spreekuren
Voor spoedgevallen buiten de spreekuren kunt u bellen met de
Tandarts Post Twente. Telefoon: 0537920040.

Verloskundigen
Verloskundigenpraktijk ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
Schoolstraat 17, Glanerbrug
Esmarkelaan 170, Enschede
E-mail: info@ashanty.nl
Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 0535383342, ook tijdens weekeinden.
Bij geen gehoor via het ziekenhuis op laten roepen: 0534873565.

Naviva Kraamzorg

www.indienstvanhetleven.nl

Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. Telefoonnummer: 08877 77 666. Naviva Kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar.

Maartje Kraamzorg

Pedro Swier
Uitvaarthuis Glanerbrug
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89

Lutterstraat 4, 7581 BV Losser.
www.maartje.nl / 0880005215.
Altijd bereikbaar!

De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek. De
volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 4 november 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
Email: jenne.smit@gmail.com
Acquisitie en informatie over adverteren:
W. Meester, Kerkstraat 107, 7532 AS Glanerbrug.
Telefoon: 053-4613366 - Email: stichting.grensstreek@ziggo.nl.

Openingstijden:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van
8.00 uur tot 17.30 uur.

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

Fysiotherapie
Fysiotherapie De Eekmaat
Schoolstraat 20. Telefoon: 0534618738.

Klachten over de bezorging alleen per mail naar All-Inn:
info@verspreidingen.nl onder vermelding van postcode en huisnummer.
De Grensstreek verschijnt in een oplage van 22.500 exemplaren.
Druk: Rodi Media. Verspreiding: door All-Inn in Glanerbrug,
Enschede-Oost, Lonneker, Losser, Overdinkel en Glane.
Dagen verspreiding op woensdag of donderdag.
Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de in deze krant
gemaakte druk- en zetfouten en het niet bezorgen van de krant.

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

Samenwerkende Apotheken Enschede
Apotheek De Eekmaat

Colofon

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

Fysio Team
Esmarkelaan 170/Schoolstraat 17.
Telefoon: 0537000000.

Fysiotherapie Glanerbrug
Liberein, locatie Ariënshuis ingang Spoorbaanstraat 6.
Telefoon: 0534618891.

Podotherapie Podofit
Liberein, locatie Arienshuis ingang Spoorbaanstraat 6.

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 24 oktober
Zondag 21 oktober

10.00 uur ds. Kroeskop
10.00 uur ds. Bekhof

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Geen vieringen

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen:
Zaterdag 23 oktober 18.00 uur:
Eucharistieviering (pater B. Visschedijk)
Zaterdag 30 oktober 18.00 uur:
Woord- en communiedienst Drs. A.P.M.M. Peijnenborg

Algemene ledenvereniging Doodenzorg
GLANERBRUG – Vereniging Doodenzorg Glanerbrug houdt
woensdag 27 oktober de algemene ledenvergadering in het bijgebouw van het Baarhuisje aan de Veldstraat. Aanvang: 19.30
uur. Op de agenda onder andere de jaarverslagen, kascontrole,
vaststelling contributie per 2022 en bestuursverkiezing.

Inloopochtend in protestantse
kerk: de koffie staat klaar!
GLANERBRUG – De Protestantse Gemeente Glanerbrug gaat
weer starten met de inloopochtend. Vanaf 3 november is er elke
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Oecumenische kerstviering 55 plus
GLANERBRUG - De gezamenlijke kerken van Glanerbrug
kunnen gezien de regelgeving rondom corona nu weer een
kerstviering voor 55plussers organiseren. Zoals gebruikelijk
vindt die plaats in de kerk van de Protestantse Gemeente aan
de Gronausestraat 1200 in Glanerbrug. Datum: zaterdag 18
december. Aanvang: 14.00 uur, einde 16.30 uur.
Wij nodigen U van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Dit jaar
mogen zoals de regels helaas aangeven maximaal 80 personen
worden toegelaten. Daarom verzoeken wij u zich vooraf aan te
melden. Dat kan tussen 18.00 en 19.00 op telefoonnummer
06-36150025 of 053-4611031. Het aanmelden kan tot en met
woensdag 14 december. Het jeugdorkest van Wilhelmina en het
koor Mannenklank zullen weer muzikaal medewerking verlenen.
Wilt u naar de viering toe, maar heeft u vervoer nodig?
Neem dan contact op met een van de volgende personen:
Mevr. Krikke (053-4613295), dhr. Hesselink (0640193758).
Ook kunt u een mailtje sturen naar: vincentiusverenigingglanerbrug@outlook.com. Geeft u daarin even aan op welk adres wie
moet worden opgehaald.
Wij stellen het op prijs u op 18 december te mogen begroeten.

Vrouwengilde popelt om weer te
beginnen
GLANERBRUG - Het Vrouwengilde Glanerbrug staat weer te
popelen om te beginnen. In de maand november staan er drie
activiteiten op het programma. Alleen bestemd voor leden.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Om de contributie van
€ 25 per jaar hoeft u het niet te laten voor deze vereniging
waar de vrouwen nog oog voor elkaar hebben.
Op vrijdag 5 november verzorgt Thea Kroeze, het boegbeeld van onze Twentse taal,
een gezellige middag met verhalen over de Twentse cultuur
en geschiedenis. Locatie:

De Christusgestalte in het werk van Marc Chagall
GLANERBRUG/LOSSER – Kunstschilder Marc Chagall heeft
zich in zijn werk intensief beziggehouden met de
Christusgestalte zoals die in de kerk wordt beleden. Op
zondag 31 oktober (aanvang 15.00 uur) houdt drs. Ruud
Bartlema in de protestantse kerk in Glanerbrug een lezing
over Chagall aan de hand van beelden van zijn werk. Toegang:
€ 6,00 (incl. een consumptie). Aanmelding vooraf nood
zakelijk via: kaartenbeni@protestantsegemeentelosser.nl of
053 538 3152 (Wilma ten Bolscher).
Marc Chagall is een fenomeen. Geboren in de Wit Russische provinciestad Vitebsk aan het eind van de 19e eeuw en opgegroeid in
een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van
het Chassidisme, heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de
diepe indruk die de verhalen en ervaringen van zijn kindertijd op
hem maakten. Hij heeft zich in zijn werk intensief beziggehouden
met de Christusgestalte zoals die in de kerk wordt beleden. Vanuit
zijn joodse achtergrond komt hij tot een opmerkelijke visie, waarbij zijn schilderij ‘De witte kruisiging’ uit 1938 een belangrijk

Attentie: Bewijs van vaccinatie, negatieve test of genezing van corona (QR code op telefoon of op papier) is verplicht.
parochiehuis, Kerkstraat 18 in Glanerbrug. Aanvang: 13.30 uur.
Op maandag 8 november ontvangt Modehuis Judith aan de
Schoolstraat ons voor een wervelende modeshow door onze
eigen mannequins. Uiteraard is er gelegenheid tot passen en
kopen van eigentijdse mode. Aanvang: 14.00 uur. Opgeven kan
op 5 november. Op vrijdag 26 november gaat op veler verzoek de
muzikale Sinterklaasbingo van Kees Bos op herhaling. Vanaf
14.00 uur zijn er in het Parochiehuis weer talloze mooie prijzen te
winnen. Denkt u bij het binnenkomen van uw coronacheck- of
testbewijs!
Het Vrouwengilde Glanerbrug is een echte mensenvereniging,
waarin ieder zijn plek heeft en waar leden, afhankelijk van hun
interesse, op allerlei manieren de mogelijkheid hebben deel uit
te maken en betrokken zijn. De één doet volop mee aan activiteiten of organiseert ze zelf, de ander leest alleen het programmablad en laat zich verrassen door het programma wat zijn
belangstelling heeft.

GLANERBRUG - De eerste workshop van de Dorpskamer Glanerbrug was direct een schot in de roos. Zeven deelnemers zijn
een ochtend lang heerlijk creatief in de weer geweest met eikenbladeren, mais en hortensia’s. Vrouwen die elkaar daarvoor niet
kenden, kwamen op deze manier gezellig met elkaar in contact.

muzikaalste dorp van nederland

Elk jaar was er ergens in Nederland een nationaal concours
waar de beste orkesten streden om de hoogste prijs, kampioen
van Nederland.
Heel het dorp was in spanning, hoe het zou aflopen met de
Glanerbrugse deelnemers? En aan het eind van de middag
kwam dan het verlossende telefoontje ergens uit het centrum
van het land. Het nieuws verspreidde zich dan als een lopend
vuurtje door het dorp. “Hej ‘ t a heurd, Wilhelmina (of Kunst
naar Kracht of Prins Hendrik) hef de eerste pries wonnen!”
In mijn herinnering won bijna elk jaar een van onze Glanerbrugse harmonieorkesten wel een prijs. Ongelooflijk trots
waren we, ook als kinderen, dat ons dorp dit presteerde. Een
paar uur later arriveerden de winnaars per bus. Wat heel mooi

De volgende workshop bloemschikken staat alweer gepland.
Aanmelden is echter niet meer mogelijk. Om het onderlinge
contact tussen dorpsbewoners wel te blijven stimuleren is
Dorpskamer Glanerbrug van plan om vaker groepsactiviteiten te
gaan organiseren.
Wilt u hiervan op de hoogte blijven?
Volg dan de Facebookpagina Dorpskamer Glanerbrug. Daarnaast bent u iedere dinsdag en donderdagochtend tussen 9.00 –
12.00 uur welkom voor een kopje koffie en een praatje.

MENU
Voorgerecht

Koffie, goed gezelschap én een prachtige
herfstkrans: de gratis workshop
bloemschikken was een groot succes

COLUMN

Mijn geboortedorp kende in de jaren na de oorlog een rijk verenigingsleven. Ook op muzikaal gebied. Er waren liefst vier harmoniekorpsen, Wilhelmina, Kunst naar Kracht, Prins Hendrik
en Juliana. De eerste drie orkesten speelden in de hoogste klasse
die Nederland kende, in de zogenoemde Vaandelafdeling.

document vormt. Aan de hand
van beelden van schilderijen
en glasramen, laat Ruud Bartlema de ontwikkeling zien van
Chagall ’s kijk op Jezus van
Nazareth. Ruud Bartlema (geb.
1944) studeerde theologie aan
de Universiteit van Amsterdam, met speciale belangstelling voor mystieke stromingen
in het Jodendom. Daarnaast
bekwaamde hij zich als beeldend kunstenaar in dezelfde
stad en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen bij
Maarten Krabbé. Al meer dan een kwart eeuw is hij gefascineerd
door het werk van Marc Chagall en geeft daar zeer regelmatig cursussen en lezingen. Ook leidt hij reizen naar het werk van Chagall
in Nice en langs de glasramen in Noord Frankrijk en Duitsland.

was eigenlijk, dat een van de andere
harmonieorkesten dan de winnaar
inhaalde en deze dan al spelend begeleidde tijdens de triomftocht door het dorp.
Elke zuil had zijn eigen orkest. Toch werd daar niet moeilijk
over gedaan, want de niet-katholieke Jan van Veen, was dirigent van zowel het christelijke Wilhelmina als van het katholieke Prins Hendrik. En dan te weten dat Jan als amateur deze
successen behaalde! Hij had op de hoek van de Rijksweg en de
Veldstraat een juwelierszaak.
Mijn verloofde en ik hebben in 1960 bij hem nog onze trouwringen gekocht. Deze evenementen waren hoogtepunten in
het dorp, wederzijds respect en verbroedering ( en misschien
moet ik er nu ook wel ‘verzustering’ aan toe voegen).
Ik herinner me nog levendig het uit volle borst gezongen :
‘En voor Jan van Veen nog eenmaal troelala, troelala,
leve Jan van Veen, hoera, hoera, hoera!’
Henk van der Vegt

Mosterdsoep met spekjes
Of

Broodplankje met verse knoﬂooksaus,
kruiden crème en tapenade.
UITKNIPPEN of INSCANNEN

woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur een inloopochtend
voor hen die behoefte hebben aan gezelligheid. Onder het genot
van een kopje koffie of thee kunt u andere anderen ontmoeten.
Mensen die graag een praatje maken, iedereen is van harte welkom. Gastvrouwen en -heren heten u welkom en de koffie en
thee is gratis. Voorheen werd deze ochtend gehouden in De Rank,
maar we gaan nu starten in het kerkgebouw van de Protestantse
Gemeente Glanerbrug, Gronausestraat 1200.
Voor meer informatie: Ineke van Vonno, tel. 053-4613576.
Graag tot ziens.

Hoofdgerecht

Boerenkool met huisgemaakt rookworstje,
gehaktballetje en varkens sukade in jus.
Of
Stamppot van paprikamix en prei met
zalmﬁlet en hollandaisesaus een gevuld
tomaatje en verse peterselie.
De stamppotten komen met zuurgarnituur.

Nagerecht

Griesmeelpudding met bosvruchten

€ 19,95

Deze aanbieding is geldig in week 42 en 43 op
woensdag, donderdag en vrijdag

Restaurant “Chill” Glanerbrug
Gronausestraat 1166a
7534 AS Glanerbrug
(053) 231 66 11
Graag reserveren

contactlensdragers.

Door sommige ziektekostenverzekeraars wordt,
met betrekking
tot vergoeding
van brillen en brillenglazen,
Door sommige
ziektekostenverzekeraars
wordt,
indruk
met betrekkingeen
totfoutieve
vergoeding
vangewekt.
brillen en brillenglazen,
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Voor het invullen van uw aangiften
inkomsten- en vermogensbelasting

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

direct
op deblijven
nota inmaken
mindering
brengen.
Dus … u kunt
gebruik
van ons
onovertroffen
vakmanschap,
onze fantastische
service
bediening.
Dus … u kunt gebruik
blijven maken
van en
ons…onovertroffen
vakmanschap, onze fantastische service en … bediening.
Graag tot ziens in onze zaak.
Graag tot ziens in onze zaak.

De nét iets andere rijschool
Informatie: www.rijschoolfrederiks.nl

Kerkstraat 57 - Glanerbrug
Tel. 053 - 461 18 73

Woensdags gesloten
G RONAUSESTRAAT 1199 G LANERBRUG T EL. (053) 461 53 53

Ook voor uw
administraties

GEVESTIGD
SEDERT 1959

WIJ ZIJN ER
VOOR DE
REGENACHTIGE
DAGEN

G RONAUSESTRAAT 1199 G LANERBRUG T EL. (053) 461 53 53

Iets extra’s voor uw (klein)kind?
Wordt u binnenkort ouder of misschien wel opa of oma? Dan zit u nu waarschijnlijk enkel te denken

55,00

aan al die leuke kleertjes en of er wel genoeg luiers in huis zijn. Maar ook de toekomst is belangrijk
en alle kinderen hebben dromen. Kleine en grote toekomstdromen. Wat gaat uw kind doen als het

39,95

groot is? Met Zilvervloot Sparen helpt u de dromen van uw kind waarmaken.
Terwijl uw (klein)kind opgroeit, zet u een mooi bedrag opzij. Naast de variabele rente krijgt uw
kind een bonus over de inleg van 1% per volledig spaarjaar. Met een maximum van 10% (€1080,-*).
Deze bonus van 10% verdwijnt voor de Zilvervloot spaarrekeningen die worden
geopend na 1 november 2021. Open daarom vandaag nog de gratis Zilvervloot spaarrekening voor
uw (klein)kind.

Grant Essential
regenponcho
• Bescherming tegen
wind en regen
• Mouwbanden
• Verstelbare capuchon
• Geïntegreerd opbergsysteem

55,00

44,95

* Maximale bedrag bij volledige inleg. Kijk voor meer informatie over het berekende bedrag op onze website.

Theussing Hypotheken & Verzekeringen
Vestiging Glanerbrug
Gronausestraat 1233 | 7534 AJ Glanerbrug
Tel. 053 - 4617272 | info@theussing.nl

Vestiging Overdinkel
Hoofdstraat 150 | 7586 BW Overdinkel
Tel. 053 - 5364121 | overdinkel@theussing.nl

Go Essential
regenjas
•
•
•
•

Water- en winddicht
Getapete naden
Goede ventilatie
Incl. opbergzakje

Acties geldig t/m 31 oktober 2021

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

wij houden van fietsen

We hebben een nieuw assortiment lederwaren
Waaronder tassen, riemen en portemonnees
Gronausestraat 1263 7534AJ Glanerbrug Tel 053- 5388868 Email:deoudeleest@outlook.com

KENNIS VAN
EN HART VOOR
GLANERBRUG
Jouw huis verkopen?
Bjorn helpt je graag om het
maximale uit de verkoop te halen!

053 4304 304
extramakelaars.nl

GRENSSTREEK
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Griezelen aan de Gronausestraat

Aanpassingen Gronausestraat nog
dit najaar
GLANERBRUG - De formele oplevering van de Gronausestraat
heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarbij zijn nog wat zaken
geconstateerd die in de praktijk toch iets anders blijken te
werken dan op papier was uitgedacht. Onderstaande zaken
worden daarom dit najaar nog aangepast door Dusseldorp.

GLANERBRUG – De oproep aan de Glanerbrugse onder
nemers is al de deur uitgegaan: Versier je winkel of etalage.
Laten we op vrijdag 29 oktober van Halloween een groot
griezel spektakel, een knalfeest, maken!
Dat wordt dus op vrijdagavond 29 oktober van 18.00 uur tot
20.00 uur weer griezelen aan de Gronausestraat. Er lopen heksen
die lekkers uitdelen en er zijn veel activiteiten op straat te vinden. Er komt een ballonnenman die weer geweldige creaties
maakt en een springkussen om je heerlijk uit te leven. Popcorn,
suikerspinnen en ballonnen worden uitgedeeld. En natuurlijk
snoep en drinken.
De heksen lopen rond met letters, waar de kinderen een woord
van kunnen maken. Dit kan op de kleurplaat geschreven worden
en ingeleverd bij de opperheks. Voor de ijverige kleurkids staat
dan een klein griezelcadeautje klaar. Uit de kleurplaten worden
drie mooiste gekozen. In drie leeftijdscategorieën zijn leuke prijzen te winnen.

–A
anpassen inritten met kruizen tussen de Nieuw Frieslandstraat en Kerkstraat
– Extra bebording en markering
– Herstellen plaatselijke verzakkingen in straatwerk
– Maken doorsteek voor fietsers bij de grens. Hoe deze er exact
uit gaat zien moet nog afgestemd worden met stadsdeelbeheer
– Diverse herstelwerkzaamheden aan de bestratingen (herstellen verzakkingen)
– Aanplant groenvakken met vaste beplanting volgens plan
besproken met klankbordgroep
Verder heeft wethouder Niels van de Berg samen met stadsdeelmanagement contact met de afdeling Handhaving om goede
afspraken te maken over handhavingsacties op de Gronausestraat, zodat de straat ook op de juiste wijze wordt gebruikt.

Herdenkingsplek voor Glanerbrugger Hessel Zwarts
WEERSELO/GLANERBRUG - Op vrijdag 8 oktober werd op de
kruising van de Sniedersveldweg en Knollerveldweg in Deurningen een herdenkingsplek onthuld voor twaalf verzetsmensen en
Joodse onderduikers die op het Weerselose gedeelte van het
vliegveld werden gefusilleerd en in bomkraters werden begraven.
In oktober 1947 werden de lichamen gevonden. Elf van hen konden worden geïdentificeerd.
Een van hen was de toen
26-jarige Hessel Zwarts uit
Glanerbrug. De herdenkingsplek is een initiatief van de Vereniging Heemkunde Oalde
gemeente Weersel.
(Foto Jenne Smit)

Vrijdagavond swingen en zwemmen
in Aquadrome
ENSCHEDE - Op vrijdagavond is iedereen welkom bij discozwemmen. Ook op deze vrijdagavond in de herfstvakantie. Hier kun je
samen met je vrienden en vriendinnen helemaal losgaan op te
gekke muziek. Bij de badmeester kun je de laatste hits en verzoekjes aanvragen. Een perfecte manier om de vakantie af te sluiten!

Wandtegels
afm. 20 x 25 cm 1e keus vanaf
Wandtegels
afm. 25 x 33 cm grijs gevl.glans
Vloertegels antraciet 60 x 60 cm door en door
Vloertegels Rock
30 x 60 door en door

€ 9,95/m²
€ 14,95/m²
€ 34,95/m²
€ 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

stede van Humankind. “Iedereen was meteen enthousiast en
een ruimte was snel gevonden. De pandemie zorgde nog wel
voor enige vertraging, maar een groep leerkrachten en medewerkers van de bibliotheek werkten het idee verder uit. Op
woensdag 6 oktober was het eindelijk zover. De bieb werd feestelijk geopend”.
De kinderen van beide scholen kunnen vanaf nu structureel
wekelijks boeken lenen. Er staat een mooie collectie kinderboeken die met regelmaat wordt aangevuld door de bibliotheek.
Hofstede: “Daarnaast hopen we dat we vanuit de ontstane
samenwerking tussen de Bibliotheek en het IKC de Esmarke nog
meer mooie projecten ontstaan ten behoeve van alle kinderen,
van peuter tot en met de leerling uit groep 8. Want zowel voorlezen als lezen zorgt voor plezier, ontspanning, opdoen van kennis, een grote woordenschat, beter taalbegrip, begrip krijgen van
de wereld en nog veel meer!”

De Bibliotheek op School

Auto’s belemmeren bij de fietssluis regelmatig de vrije doorgang
(foto Jenne Smit)
voor fietsers 

IKC de Esmarke opent de
Bibliotheek op School
ESMARKE – Voor de met ballonnen versierde deur stonden de
vertegenwoordigers van obs de Esmarke, basisschool Schateiland en de kinderopvang Humankind te wachten. Iedereen
mocht de envelop met de sleutel even vasthouden. Spannend,
hoor… had tenslotte de eer de deur van de gezamenlijke bibliotheek te openen. Een mooi moment omdat die dag ook de Kinderboekenweek van start ging.

De Bibliotheek op School betekent een structurele samenwerking tussen bibliotheek en het onderwijs om leesplezier
te bevorderen. Daarnaast ondersteunen we het onderwijs bij
de aanpak van laaggeletterdheid en zorgen er op die manier
zelf voor dat we bezig zijn met de aanpak van laaggeletterdheid. Op de school wordt een collectie geplaatst. Doel van de
collectie op school is dat leerlingen eenvoudig toegang hebben tot een actuele, inspirerende, volledige boekencollectie.
Leesplezier staat bij het vormen van deze collectie voorop.
Verder is er sprake van een nauwe samenwerking tussen de
Bibliotheek Enschede en de school. Middels activiteiten,
workshops en projecten wordt gewerkt aan leesplezier en
leesbevordering. Hierbij is ook veel aandacht voor de Gezinsaanpak. Dus ook de ouders worden betrokken. Op onderstaande link staat een mooi overzicht van de bouwstenen:
www.debibliotheekopschool.nl/wat

“Het eerste contact om samen een heuse bibliotheek in te richten werd al voor de coronacrisis gelegd”, vertelt Maureen Hof-
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korting
op gordijnen

Jaargetijdenweg 45
7532 SX Enschede
053 - 461 76 11

Actie geldt van 18 Oktober t/m 30 Oktober 2021

info@krabbestoffering.nl

Vraag naar de voorwaarden.

krabbestoffering.nl

AANKOOP | VERKOOP | TAXATIES

VRAAG EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING VAN UW WONING AAN!

Mooienhof 8a
7512 EB Enschede
053-8200888
enschede@prismamakelaars.nl

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Grensstreek

MAKELAARS

t
am staa
ontagete ar!
m
n
e
la
ice
en serv
voor u k
Ons eig en in de week
5 dag

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

Groep 8 Ouverture wint Streetwise Cup TMGO speelt folk-, film- en popmuziek

Op zondag 3 oktober ontvingen we het droevige bericht dat
onze secretaris, Germaine Hering, aan de gevolgen van de
ziekte melanoom is overleden.

GLANERBRUG - Groep 8 van CBS Ouverture heeft op dinsdag 21
september op het Cruyff Court meegedaan aan de Streetwise Cup
georganiseerd door Alifa. Het team bestaande uit Jayden, Gilani,
Liam, Wes, Julian, Christian, Lars en Sander speelde vier
wedstrijden tegen teams van de Troubadour en de obs Glanerbrug
Zuid. Van deze vier wedstrijden wonnen zij drie wedstrijden
gewonnen en wonnen zo het toernooi in Glanerbrug.

Germaine was een zeer gewaardeerd, bevlogen, enthou
siast,
positief, meelevend en geliefd
bestuurslid van de Dorpsraad
Glanerbrug. Het dorp heeft een
ware duizendpoot verloren.
We zagen en merkten dat ze
haar rol als secretaris met ontzettend veel plezier vervulde.
Ze was gewoon geknipt voor die functie. Ze was dol op het
schrijven van beleidsstukken en feilloos kon ze, zelfs zonder
gelijk notulen te maken, nog verslagleggen van een vergadering
waaraan ze zelf ook actief deelnam. Ze deed alles met passie en
straalde altijd een positieve houding uit.
Germaine was niet alleen actief in de Dorpsraad. Vele verenigingen en organisaties konden op haar bouwen.
Zo maakte ze al bijna vijf jaar deel uit van het Comité 4 en 5 mei
Glanerbrug en was actief als vrijwilligster bij parochie Maria
Vlucht. Verder was ze actief bij Sportverzorging Oost Nederland.
Bij de Wielervereniging Lonneker stond Germaine bij iedere
georganiseerde tocht klaar om als EHBO’er én als post aanwezig
te zijn. Daarnaast zette Germaine zich ook nog eens in voor het
FABLAB van Saxion te Enschede. Tenslotte was ze ook nog eens
heel actief bij Stichting Melanoom waar ze bijna zeven jaar als
vrijwilligster werkzaam was.
Haar laatste bericht aan ons was “Ik heb alles graag gedaan. En
zonder mij lukt het jullie zeker Glanerbrug te laten stralen. Heel
veel succes samen”… Het gaf ons, als bestuur, opnieuw de bevestiging van haar betrokkenheid en van haar passie. Tot het eind.
Bij alles wat ze deed.

ENSCHEDE - Op zondag 7 november speelt het Twents Mandoline- en Gitaarorkest (TMGO) folk- film en popmuziek. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk (Oude Markt) in Enschede en
het programma bestaat uit muziek van Elvis Presley, Ierse folk,
Leonard Cohen, filmmuziek en enkele korte (licht) klassieke
intermezzo’s. Een viertal getalenteerde zangers nemen de lead
en worden begeleid door het orkest.
De aanvangstijd is 15.00 uur, de eindtijd rond 16.30 uur met een
korte pauze. Om 14.15 start de kaartverkoop aan de deur. Reserveren kan per mail naar m.quittner@tmgo.nl De entrée is 10 euro
en voor bezoekers onder de 25 jaar € 7,50.

Wilhelmina opent muziekfestival ter ere
van 1700 jaar Joods leven in Duitsland

Deze jongens werden luid toegejuicht door Nickey, Gina, Lara,
Mae-Lynn, Ceren en juf Karin. De meiden hebben gezorgd dat
de jongens voorzien waren van eten en drinken. De grootste verrassing was dat de kinderen een beker mee naar huis/school
kregen. De jongens zijnuiteraard langs groep 5, 6, en 7 gegaan
om de beker te laten zien. Ze gaan nu door om tegen Enschedese
teams te voetballen. Wij wensen ze daarbij heel veel succes!

Ons Clubje D1 kampioen
GLANERBRUG - Met vijf overwinningen en één nederlaag is
Ons Clubje D1 onder leiding van Gea Beute kampioen
geworden in najaarscompetitie. Een mooi sportief succes
voor de groeiende jeugdafdeling van de Glanerbrugse
korfbalvereniging.

GRONAU/GLANERBRUG – Van 24 oktober tot 21 november
organiseert het Förderkreis Alte Synagoge Epe een muziekfestival ter ere van 1700 jaar Joods leven in Duitsland. Het festival met als thema ‘Niet alleen klezmer – Joodse muziek van
de romantiek tot heden’ wordt geopend door de Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug. Op het programma dat Wilhelmina onder leiding van Fried Dobbelstein uitvoert staat
muziek dat refereert aan de Joodse geschiedenis of is geschreven door een Joodse componist. Als solist geven Hans van der
Werf (piano) en Maxim Husken (viool) acte de presence.
Datum: zondag 24 oktober. Locatie: St. Antoniskerk,
Neustrasse 13 in Gronau. Aanvang: 17.00 uur. Entree: gratis.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het
bezoeken van dit concert per email: hdm_epe@gmx.de.
Of bellen met Hans Dieter Meijer (+4925658490219).
Graag vermelden:
– Het aantal personen
– De datum: zondag 24 oktober
– Voornaam, achternaam en adres
– Telefoonnummer en emailadres
De QR-code op uw mobiel of op papier is verplicht.

We hopen met Germaine in onze gedachten haar werk voor
Glanerbrug voort te kunnen zetten.
dankjewel, dat jij er was
dat je voor ons hebt klaargestaan
we kunnen slechts volmondig zeggen
een geweldig mens is heengegaan…
Germaine Hering mocht slechts 46 jaar worden.
Ze was een geliefde echtgenote van Frank en een toegewijde
moeder voor Waldemar en Annika. Wij wensen Frank, Waldemar en Annika en haar naaste familie en vrienden heel veel
kracht om dit enorme verlies te dragen.
Staand (vlnr): Lana Bisschops, Indy Agten, Gea Beute-Kotterink,
Maud Agten en Liz Sanders. Zittend (vlnr): Roan Dogger, Loran
Sprakel, Thimo Lipper en Gio Klaassen

Dorpsraad Glanerbrug:
Bert, Coen, Henriette, Herman en Lorette

GVV EILERMARK
Vrijdag 22 oktober
Thuis
19:30 Eilermark VR25+1 - Achilles E VR25+1

Zaterdag 23 oktober
Thuis
10:00 Eilermark JO17-1 - Bon Boys JO17-2
12:15 Eilermark 2 - Eilermark 5
14:30 Eilermark 1 - Barbaros 1
Uit
11:00 Rietmolen/Loch JO13-1JM - Eilermark JO13-1
13:00 Rigtersbleek JO17-3 - Eilermark JO17-2
16:45 Quick ‘20 13 - Eilermark 3

Zondag 24 oktober
Thuis
10:45 Eilermark 3 - EFC PW 1885 3
11:00 Eilermark VR2 - MEC/Bredevoort VR2
14:00 Eilermark 1 - NEO 1
Uit
11:00 Varsseveld VR1 - Eilermark VR1

Thuis
19:30 Eilermark VR25+1 - Rigtersbleek VR25+1

Zaterdag 30 oktober
Thuis
10:00 Eilermark JO17-1 - BSC Unisson JO17-1
12:15 Eilermark 3 - Achilles ‘12 5
Uit
10:15 AJC ‘96 JO13-1 - Eilermark JO13-1
12:30 EFC PW 1885 3 - Eilermark 5
13:00 Avanti W. JO17-2 - Eilermark JO17-2
15:00 Achilles E 1 - Eilermark 1
16:15 Losser 3 - Eilermark 2

Zondag 31 oktober
Thuis
11:00 Eilermark VR2 - VIOS B. VR2
Uit
09:30 Vosta 4 - Eilermark 4
14:00 Vogido 1 - Eilermark 1

SV SPORTLUST

Thuis
10:00 Sportlust Gl. JO15-1 - Tubanters JO15-5
11:25 Sportlust JO17-1 - FC Eibergen JO17-2
12:45 Sportlust Gl. 3 - Bon Boys 4
13:00 Sportlust Gl. JO19-1 - EMOS JO19-1
15:00 Sportlust Gl. 1 - Tubantia 1
Uit
14:30 Achilles E 4 - Sportlust Gl. 4

Zaterdag 30 oktober
Thuis
12:45 Sportlust Gl. JO17-1 - Tubanters JO17-2
14:30 Sportlust Gl. 4 - HSC ‘21 4
Uit
12:45 Enschede SC 3 - Sportlust Gl. 3
15:00 Enschede SC 1 - Sportlust Gl. 1

SC OVERDINKEL
Zaterdag 23 Oktober
Thuis
11:00 Overdinkel JO13-1JM - BSC Unisson JO13-3
12:30 Sc. Overdinkel JO15-2 - EMOS JO15-3

Vrijdag 29 oktober
Zaterdag 23 oktober
Voor de pupillenteams worden de nieuwe indelingen binnenkort bekend gemaakt.

PAGINA 1
Maxim Husken repeteert met Wilhelmina 

14:00 Sc. Overdinkel JO19-1 - De Esch JO19-1
14:30 Sc. Overdinkel 3 - Quick ‘20 16
17:00 Sc. Overdinkel 2 - Quick ‘20 12
Uit
13:00 FC Suryoye-Medi. JO17-1 - Overdinkel JO17-1
13:00 Avanti W. MO17-2 - Overdinkel MO17-1

Zondag 24 oktober
Thuis
09:30 Sc. Overdinkel 3 - FC Berghuizen 4
10:00 Sc. Overdinkel 2 - HSC ‘21 2
Uit
14:00 Almelo 1 - Sc. Overdinkel 1

(foto Jenne Smit)

14:30 ATC ‘65 8 - Sc. Overdinkel 2
16:15 Losser 5 - Sc. Overdinkel 3

Zondag 31 oktober
Thuis
10:45 Sc. Overdinkel 4 - EFC PW 4
14:00 Sc. Overdinkel 1 - KOSC 1
Uit
11:00 Hengelo 3 - Sc. Overdinkel 3
12:00 EFC PW 2 - Sc. Overdinkel 2

GKV ONS CLUBJE
Woensdag 20 oktober

Zaterdag 30 Oktober

20:30 GKV Ons Clubje MW1 - Devinco MW1

Thuis
10:30 Overdinkel MO17-1 - W.school MO17-1
11:00 Sc. Overdinkel JO13-1JM - LSV JO13-2
11:30 Sc. Overdinkel JO15-1 - ATC ‘65 JO15-3
14:00 Overdinkel JO19-1 – Saasveldia JO19-1
Uit
12:45 Tubanters JO15-5 - Overdinkel JO15-2
14:30 LSV JO17-1 - Sc. Overdinkel JO17-1

Zaterdag 23 oktober
14:00 SDO (W) 2 - GKV Ons Clubje 2
15:00 Rivalen 1 - GKV Ons Clubje 1

Zaterdag 30 oktober
14:00 Blauw Zwart 2 - GKV Ons Clubje 2
15:30 Blauw Zwart 1 - GKV Ons Clubje 1

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

GRENSSTREEK

PAGINA 8

GLANERBRUG

MEDIKAMENTE
PARFUMERIE
Wet wipes

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

Sanicur

Anti- virale en desinfecterende
reinigingsdoekjes 80st
80st
Per stuk € 0,59

Handzeep original of dermo oil 500ml

500ml

-80%

2 voor

€ 1,00

Air freshener magnolia & cherry blossom of
morning rain 150gr

150gr

-70%

-36%

€ 0,69

€ 0,79

elders € 1,23

elders € 2,29

elders € 5,00

Dove

Body and face wash
Men +care charcoal & clay
250ml

Air Wick

Mimosin

Halloween

Wasverzachter spring freshness
60 wasbeurten 1,2l
60 wasbeurten

Diverse soorten kaarsen
Per stuk € 0,39

250ml

-90%

-73%

-55%

3 voor

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,79

elders € 11,85

elders € 3,75

Gillette

Color Reus

Natterman*

Fusion5 scheermesjes 8st

Wasmiddel 20 wasbeurten 1l

elders € 3,99

Hoest en keel pastilles 20st

8 mesjes

20 wasbeurten

Dempt de hoestprikkel, verlicht keelpijn,
heesheid en pijn bij slikken.

20st
Werkzame stof:
Ectoin

-58%

-12%

€ 2,49

€ 14,99
elders € 16,95

elders € 5,99

Bional

Dr. Original*

Ailvit/knofluvit met wilde look 30 capsules
of v-nal vermoeide benen 40 capsules

Neusspray menthol of calendula 15ml

15ml

Om vrijer te kunnen ademen door de neus.

€ 1,00

*Dit is een geneesmiddel.
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

The Voice

Black edition men of woman
edt 100ml

-85%

Werkzame stof:
Zoutoplossing neusspray met
menthol of calendula

€ 1,00
Lollies

Knorr

Per lolly € 0,29

20gr

Groentesoep met tuinkruiden 2x31gr
Per stuk € 0,39

-89%

24 voor

€ 1,00

€ 4,99

elders € 4,32

elders € 2,94

@medikamentediegrenze

Yula
Lemon & ginger,
berries & spice of
mango & chilli 250ml
Per stuk € 0,29

3 voor

€ 1,00

Emmen (3x)
Enschede (7x)
Enter
Geleen
Glanerbrug

Energydrank

-77%

6 lollies voor

Delden
Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Drachten

elders € 20,00

2x31gr

-66%

Almelo (3x)
Arnhem
Assen
Borculo
Borne

€ 2,99

€ 0,39

*Dit is een geneesmiddel.
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Goor
Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen
Heerlen

Hengelo (2x)
Hoogeveen
Klazienaveen
Losser
Maastricht

Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel
Raalte

100ml

elders € 46,32

's Heerenberg
Tubbergen
Ulft
Venlo
Waalwijk

Winschoten
Winterswijk (3x)

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
18 oktober t/m 1 november 2021.

