KRANT
EN VOOR
GLANERBRUG
DÈ DE
KRANT
VANVAN
EN VOOR
GLANERBRUG

JAARGANG 43 - NR. 7 - DONDERDAG 5 MEI 2022

3

5

7

Tjitze Tuinstra: "Glanerbrug
verdient een goed koor"

Landelijk wonen op ruime
kavels: project 'Leuriks Oost'

Excursie met lezing
vleermuizen op
Landgoed Smalenbroek

Hendo en Joan lopen AmBer-loop voor KiKa
GLANERBRUG - Hendo Bijkerk (54) en Joan Oldersma (54) uit Glanerbrug zijn in hun
brandweerpakken een opvallende verschijning bij diverse loopevenementen. De kortere
afstanden tot zo’n 10 km hardlopend, de langere wandelend. Zo liep Joan tijdens de Enschede
Marathon de 5 kilometer in brandweerpak met witte helm en persluchtfles. Samen toch
gauw tussen de 20 en 25 kilo als extra gewicht. Op 5 juni vertrekken de twee vanaf de Dam in
Amsterdam voor een fikse wandeling naar het Brandenburger Tor in Berlijn. Goed voor zo’n
650 tot 680 kilometer. Meestal lopen de twee voor goede doelen. Ook deze keer. Hendo, Joan
en de andere Nederlandse deelnemers lopen voor KiKa, de Duitse deelnemers voor
Kinderkrebs.
Hendo is werkzaam voor de
rijksoverheid, Joan is naast
zijn werk als allround operator ook lid van de vrijwillige
brandweer van Apollo Tyres.
Zo’n vier jaar geleden ging bij
hun eerste ontmoeting het
gesprek direct over de brandweer. Hendo had als deelnemer aan de Kreislauf in de
omgeving van Gronau al
ervaring met het lopen in
brandweerpak. Joan zag dat
als vrijwillige brandweerman
ook wel zitten. We zien het
lopen of wandelen in zo’n
brandweerpak als een extra
uitdaging, vinden ze. Samen
hebben ze bijvoorbeeld in
Brussel meegedaan aan het

traplopen in het Atomium,
net als bij Snowworld in
Landgraaf en de Alphatoren
in Enschede. Ook waren ze bij
de mammoetmars in het
Duitse Wiesbaden present.
Daar liepen ze 30 kilometer
met volle bepakking. En dan
nu dus het nieuwste project:
de AmBer-loop.
Amsterdam – Berlijn
Aan de AmBer-loop nemen
15 lopers deel. De tien Duitsers, drie Nederlanders en
twee Fransen gaan op pad om
zoveel mogelijk geld bij elkaar
te lopen voor KiKa en
Kinderbrebs. De Nederlandse
Nathalie is trouwens de enige

vrouwelijke deelnemer. Ze
wandelen in drie teams van
vijf personen. Ieder team
loopt steeds 6 uur en krijgt
dan rust om te eten, drinken
en te slapen. Ieder team loopt
naar schatting 50 kilometer
per dag.
Op zondag 5 juni vertrekt het
gezelschap vanaf de Dam in
Amsterdam om bijna een
week later in Berlijn te arriveren. De route van tussen de
650 en 680 kilometer gaat
onder andere langs Amersfoort, Deventer, Enschede,
Osnabrück en Hannover. In
Osnabrück zullen ze bijvoorbeeld een kort bezoek bren-

(foto Jenne Smit)

Hendo (rechts) en Joan vertrekken op 5 juni vanaf de Dam voor de AmBer-loop van Amsterdam
naar Berlijn
gen aan het kinderziekenhuis.
“De Nederlandse deelnemers
lopen voor KiKa. De strijd van
de kinderen met kanker kun
je wel enigszins vergelijken

met de inspanning die wij als
deelnemers aan de AmBerloop moeten leveren,” meent
Hendo.
Mensen die de AmBer-loop

van Hendo en Joan willen
sponseren kunnen geld
overmaken op rekening
DE61401545300044468510
t.n.v. AmBer 2022.

Avanti W. neemt afscheid van verenigingsmanager Joost Kock
met een lach en een traan
ben ik daar een aantal jaren
blijven plakken. Na een huis
gekocht te hebben in Geesteren ben ik op zoek gegaan
naar een leuke functie in het
Oosten van het land. Via de
contacten binnen de gemeente Enschede ben ik uiteindelijk in Glanerbrug terecht
gekomen.

Vijf jaar lang was Joost Kock actief als verenigingsmanager
van omnisportverenigng Avanti Wilskracht. Nu heeft hij
besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij wordt
beleidsmedewerker Sport en Jeugdwelzijn bij de gemeente
Twenterand. Afgelopen dinsdag nam hij informeel afscheid
van de club en de mensen die hij soms jarenlang onder zijn
hoede had. Voor velen van hen een emotioneel afscheid. Met
de altijd nuchter reagerende Joost blikken we terug op vijf
jaar Avanti W.
Je woont in Geesteren. Hoe
ben je eigenlijk in Glanerbrug
terecht gekomen?
In het kader van mijn studie

heb ik een tijdje stage gelopen
binnen gemeente Enschede.
Toen ik daarna vertrok richting Utrecht voor mijn master

Verenigingsmanager bij een
omnisportvereniging.
Je werd de opvolger van
Mattijs van den Berg. Die had
al een stabiele basis gelegd.
Daar kon je zeker aardig op
voortborduren.
Inderdaad. Maar aangezien de
vereniging en de werkzaamheden voor mijzelf wel nieuw
waren, heb ik in het begin
moeten wennen. Ik heb me
daarbij vooral gericht op het
aanbrengen van bepaalde
structuren, enerzijds omdat ik
zelf merkte dat ik daar behoef-

te aan had, anderzijds proefde
ik ook deze behoefde binnen
de vereniging.
De laatste jaren heb je je
ontwikkeld tot een stabiele
factor binnen de vereniging,
de spin in het web. Hoe heb je
dat voor elkaar gekregen?
Door veel in gesprek te gaan
met mensen binnen en rondom de vereniging. Ik heb zelf
niet de kennis en expertise van
alle onderwerpen die spelen
rondom de vereniging. Bovendien heb ik twee linkerhanden, terwijl ik wel verantwoordelijk ben voor het beheer en
onderhoud van de accommodatie. Belangrijk daarom is om
mensen om me heen te verzamelen die zich in willen zetten
voor de vereniging en door
deze mensen in hun kracht te
zetten. Ik probeer daarbij de
regie te houden, zodat er
voortgang blijft zitten in de

verschillende projecten.
Je hebt in die vijf jaar mooie
resultaten voor de vereniging
geboekt. Kun je een paar van
de belangrijkste noemen?
Het vergroten van de maatschappelijke rol van de sportvereniging is misschien wel
het belangrijkste resultaat.
Daaronder vallen onder andere de organisatie van de evenementen/activiteiten zoals
de Koningsspelen, Wandelvierdaagse en het Lifegoalsevent. Maar ook de opzet van
het project Kracht van Verenigingen, waarbij we kinderen
met gedragsproblematiek een
plek proberen te bieden. Nu ik
er wat langer over nadenk,
moet ik zeggen dat de huidige
staat van de accommodatie
ook iets om trots op te zijn. Het
sportcomplex ligt er elke dag
weer veilig en schoon bij. Ook
vind ik het erg mooi om te zien

dat we als sportvereniging een
steentje hebben kunnen bijdragen in de ontwikkeling van
vrijwilligers en stagiaires. Vrijwilligers die vanuit Avanti een
betaalde baan hebben gevonden of die hun leven weer
beter op de rails hebben
gekregen bijvoorbeeld.
Je neemt afscheid met
gemengde gevoelens, zeg je.
Waar moeten we dan aan
denken?
Zoals ik aangeef, heb ik veel
contacten opgebouwd. Dat ik
deze mensen minder zie en
minder spreek, vind ik erg
jammer. Ik ben hen veel dank
verschuldigd voor de hulp en
ondersteuning die ze mij
geboden hebben. Ik zie uit
naar de nieuwe uitdagingen
en ik kijk met veel plezier
terug op de afgelopen jaren,
die bovendien erg leerzaam
waren.
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Huisartsen
Huisartsenpraktijk Jacob Roggeveenstraat 51
Van der Bij - 0534611434
Van Brenk - 0534617904
Voss - 0534611200

Gezondheidscentrum Glanermaten
Jacob Roggeveenstraat 45
Geenen/Lesterhuis - 0534612076
Sanders - 0534611300

Huisartsendienst Spoedzorg Huisartsen Twente
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp buiten
kantooruren kunnen patiënten uit Glanerbrug contact opnemen
met de Spoedzorg Huisartsen Twente. Adres en telefoonnummer:
SHT, Beltstraat 70 Enschede. Telefoon: 088555 11 88.

Gezondheidscentrum Glanermaten

VitaalCenter Smulders

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

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

Mondzorg en tandartsen

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

Dental Art - 0538881974
Mondzorgpraktijk De Brug - 0533035200
De Boer - 0534619018
De Wals - 0534615808
Löwik - 0534615062
Rabenstein - 0534612280

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

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

Maartje Kraamzorg

Lizette JonkersRoelofs

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Tandarts buiten spreekuren

Verloskundigen

www.indienstvanhetleven.nl

Logopedie

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

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)
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 wijkwijzeroost-buiten@
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
Openingstijden:

Uitvaarthuis Glanerbrug
Kerkstraat 14, Glanerbrug

Bel (053) 431 23 89

Colofon
De Grensstreek is een uitgave van stichting De Grensstreek.
De volgende Grensstreek verschijnt op donderdag 19 mei 2022.
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.

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:
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, EnschedeOost, 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.

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.
Telefoon: 0532030055

Protestantse Gemeente Glanerbrug
Zondag 8 mei 10.00 uur ds. Onderwaater
Zondag 15 mei 10.00 uur ds. H. Kroeskop

Parochie Maria Vlucht
OLV van de Heilige Rozenkrans Glanerbrug
Zondag 8 mei 10.30 uur: Viering met pastoor Paul Daggenvoorde
mmv herenkoor
Woensdag 18 mei 14.00 uur: Ontmoetingsmiddag voor ouderen
met ziekenzalving of zegening (Parochiehuis)

Liberein, locatie Ariënshuis
Pater Ten Woldestraat 3
Katholieke vieringen: geen

K.B.O. altijd actief
GLANERBRUG - De Katholieke Bond van Ouderen is al meer
dan 65 jaar actief in Glanerbrug. Het bestuur wil U van harte
welkom heten bij de volgende activiteiten:
In de maand mei is er alleen kaartmiddag op donderdag 5, 12 en
19 mei. U kunt kiezen uit hartenjagen, jokeren of kruisjassen.
Aanvang: 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur. Op donderdag 29 mei is
er in verband met Hemelvaart geen kaarten.
Op zaterdag 21 mei is er weer de populaire bingo en een verloting met zeer aantrekkelijke prijzen. Aanvang: 19.30 uur. Zaal
open 19.00 uur.
Alle activiteiten zijn in het Meijershoes, Kerkstraat 100 in
Glanerbrug en allemaal voor iedereen toegankelijk. Koffie of
thee staat voor u klaar.
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U kunt al deelnemen aan meerdere activiteiten als u lid wordt.
Kosten € 25,- per jaar. Voor informatie bel 4612622 of 4611072

Uitnodiging algemene leden
vergadering Doodenzorg
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op
woensdag 18 mei 2022 in het bijgebouw Baarhuisje Doodenzorg
aan de Veldstraat in Glanerbrug. Aanvang: 19.30 uur.
Op de agenda staat onder andere de jaarverslagen, verslag van
de kascontrole, benoeming van de kascontrolecommissie en het
vaststellen van de tarieven en de contributie miv 2023. Ook zal
de jaarlijkse bestuursverkiezing plaatsvinden. Het rooster van
aftredende bestuursleden: Albert Menger en Albert Schippers
(2022), Corry Beelen (2023), Hans Elties (2024) en Peter Beelen
en Steffan Dost (2024).

St. Gerardusschool viert 100-jarig
bestaan
GLANERBRUG - In september van dit jaar viert de St. Gerardusschool op grootse wijze het 100-jarig bestaan met een hele week
vol feestelijke activiteiten. Op 26 september wordt de feestweek
door een bijzondere gast geopend en de week is verder gevuld
met onder andere muziek, sport, spel, een oma/opa-dag, een
speurtocht en een feestelijke afsluiting. Op vrijdagavond 30 september staat de grote reünie gepland voor oud-leerlingen (vanaf
18 jaar) en (oud-)leerkrachten. Voor deze reünie kunnen mensen zich aanmelden via de speciale facebookpagina: St. Gerardusschool 100 jaar. Op diezelfde pagina staan ook nadere details
over de reünie en over de andere activiteiten.
Jubileumcommissie St. Gerardusschool

Seniorenmiddag voor parochianen
van OLV van de Heilige Rozenkrans.
Het kan weer!
GLANERBRUG - Eindelijk kan de kerk weer een senioren
middag organiseren. De afgelopen twee jaar kon het helaas
niet. Van verschillende parochianen horen we dat ze deze
middag als een mooie en gezellige middag ervaren en zo
gemist hebben. Op woensdagmiddag 18 mei organiseert de
ouderen/ziekenbezoekgroep deze senioren weer een
ontmoetingsmiddag.

Programma
14.00 uur Ontvangst in het Parochiehuis
14.30 uur	
Eucharistieviering met als thema ‘Hoop geeft
leven’ met Pastor Rekveld.
	Tijdens de viering heeft u de mogelijkheid om de
ziekenzalving of ziekenzegening te ontvangen. Het
dameskoor verzorgt de muzikale omlijsting.
15.30 uur
Koffie en thee
Hapje en drankje
16.45 uur Sluiting van deze middag
Weet u dat u gaat, wacht dan niet en meldt u aan voor deze
middag:
U kunt zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur op telefoonnummer: 053 4611232. Of per e-mail: secretariaatolv@ziggo.nl
Parochianen die geen vervoer hebben, kunnen worden gehaald
en weer thuis gebracht. Geef dit dan door aan Mariette Vloedbeld, telefoonnummer 053 4612291.
Wij hopen dat velen zich opgeven en dat we samen een mooie
middag mogen organiseren voor de parochianen.

‘Glanerbrug verdient een goed koor!’
GLANERBRUG/GRONAU – Tjitze Tuinstra (73) heeft zijn
leven lang gezongen. Van 1975 tot 2021 eerst bij het
Christelijk Mannenkoor Glanerbrug en daarna, door de
naamsverandering in 2014, bij Mannenklank Glanerbrug.
Hij kon het dan ook moeilijk verteren dat eind vorig jaar de
stekker uit het mannenkoor ging. En dat terwijl een jaar
eerder de Brugger Zangers ook al waren gestopt. In
Glanerbrug is alleen St Cecilia nog actief, met name bij de
vieringen in de r.k.-kerk. Tjitze vindt dat er best een
mannenkoor bij mag komen in Glanerbrug. Hij nam samen
met enkele oud-leden van Mannenklank het initiatief een
nieuw koor op te richten: Mannenensemble Glanerbrug. Dit
koor bestaat officieel nu nog uit acht personen en wil
uitgroeien naar een koor van 16 mannen.
Tjitze vervulde diverse functies bij de koren waarin hij heeft
gezongen. Beheerder van de muziekbibliotheek, twee keer
als voorzitter, lid van de concertcommissie en jubileumcommissie. Ook nu is hij nog actief als voorzitter van de Regio Oost van
de Koninklijk Christelijke Zangers Bond (KCZB). “Nadat het officieel was dat Mannenklank zou stoppen heb ik alle leden bericht
gestuurd met de vraag of ze mee wilden werken aan het opzetten
van een projectkoor,” licht Tjitze zijn initiatief toe. “Het is de liefde voor het zingen en de interesse om mee te helpen zaken binnen zo’n koor te regelen dat de doorslag gaf. Het waren vooral
leden die deel uitmaakten van de oude hap van Mannenklank
die positief op mijn vraag reageerden.”
“Je maakt mij niet wijs dat er in een dorp als Glanerbrug met
zo’n 17 duizend inwoners geen mannen te vinden zijn die lid
willen worden van ons nieuwe ensemble,” vervolgt Tjitze.
“Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan ook aan de oud-leden van de

Tjitze Tuinstra (links) en Remmelt Vriesema zijn de drijvende
krachten achter het nieuwe mannenkoor
Brugger Zangers. We zien ons ensemble als een algemeen koor
met een repertoire dat bestaat uit zowel geestelijke liederen als
wereldmuziek. Wat zou het mooi zijn dat we uit kunnen groeien
naar een koor met vier eerste tenoren, tweede tenoren, baritons
en bassen. Glanerbrug verdient immers een goed koor.”
Kennis maken met Mannenensemble Glanerbrug? Dat kan.
U bent op maandagavond 9 of 16 mei van harte welkom op
de repetitie in de Rank aan de Schipholtstraat 47. De koffie
staat vanaf half 8 klaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjitze
Tuinstra. Telefoon: +31633176716. Email: tjitzetuinstra@
gmail.com.

Verloting voor jeugdactiviteiten in buurthuis Bultsweg
GLANERBRUG – Op maandag 9 mei gaan de kids uit de Bultsweg en omgeving op pad om loten te verkopen. Met de opbrengst
willen ze de nodige financiële middelen binnen halen om voor
de jeugd in het buuthuis weer activiteiten te organiseren. Je kunt
daarbij denken aan spelletjes en een play-station. Natuurlijk
rekening houdend met de leeftijd. Eind maart hebben de kinderen en hun ouders die rond het buurthuis aan de Bultsweg
wonen al heel wat plannen gesmeed.
Op zondag 15 mei wordt het buurthuis om 12 uur voor de jeugd
geopend met een springkussen, patat en suikerspin. Voorlopig
gaat het buurthuis op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur
open voor de jongere kinderen. Voor de oudere kids is het buurthuis op woensdag dan open van 19.00 tot 21.00 uur.

Theatergroep ‘sTof zoekt
nieuw talent
LOSSER/GLANERBRUG - Theatergroep ‘sTOF is op zoek naar
nieuw talent. We zoeken jongeren tussen 12 en 15 jaar,
jongens en meisjes, die het leuk vinden om theater te maken,
toneel te spelen en/of te zingen.
Theatergroep ‘sTOF is dan het goede adres. We bieden een veilige omgeving om talent te ontwikkelen. En wie de recente interviews heeft gelezen op de website of in de krant, weet misschien
nog wel dat de jongeren bij ‘sTOF meer zelfvertrouwen ontwikkelden en er een leuke vriendengroep bij kregen. Dat willen we
ook graag bereiken met een nieuwe groep!
Geïnteresseerde jongeren mogen best even komen kijken hoe
het in een repetitie gaat. Elke woensdagavond tussen 18.30 u en
20.30 uur zijn we te vinden in Daltonschool De Wegwijzer, Sperwerstraat 1 in Losser
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Je kunt ons vinden op www.theatergroepstof.nl
Aanmelden kan via theatergroepstof@gmail.com
Ans te Lintelo: 06 30958689

Lezing over het Levenstestament in
Uitvaartcentrum Enschede
ENSCHEDE - Dit jaar bestaat Uitvaartcentrum Enschede 10
jaar. Om die reden organiseert Vredehof Uitvaartverzorging
op dinsdagavond 10 mei in samenwerking met Kienhuis
Hoving Advocaten en Notarissen een lezing met als thema
‘Waarom een levenstestament?’
Heeft u er weleens bij stil gestaan wie uw belangen behartigt als
u dit zelf niet meer kunt? Een belangrijke vraag. Dit regelt u zelf
door het opstellen van een levenstestament, zaken worden dan
geregeld zoals u dit wenst. Mevrouw Jolanda Steenhuis, juridisch medewerker bij KienhuisHoving vertelt tijdens deze lezing
alles over de voordelen van het Levenstestament.
De lezing wordt op 10 mei gehouden in Uitvaartcentrum
Enschede, Weth. Beversstraat 104 in Enschede. Aanvang lezing
om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.15 uur. Na de lezing, rond
20.15 uur, staat de koffie klaar en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk door het sturen van
een mail naar events@vredehof.nl o.v.v. naam en aantal personen. Vol is vol. Meer informatie over Vredehof Uitvaartverzorging en haar activiteiten op www.vredehof.nl
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De Bibliotheek Enschede breidt digitale ondersteuning fors uit
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

€

ENSCHEDE - Voor de inwoners van de gemeente Enschede is
de Bibliotheek een laagdrempelige en inspirerende ontmoe
tingsplek die bovendien een belangrijke bijdrage levert aan de
digitale innovatie. Daarom breidt de Bibliotheek Enschede het
Informatiepunt Digitale Overheid per 1 mei fors uit. Ook in de
vestigingen Glanerbrug en Stadsveld wordt een informatiepunt
geopend. Met deze uitbreiding kunnen Enschedeërs dan in
vier vestigingen terecht voor ondersteuning.

4,95/rol

Bezoek nu onze showroom voor al uw tegels
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

Zoals ieder jaar kreeg Peter ook deze keer tijdens de boekenbeurs te maken met een aantal verrassingen. “Via internet heb ik
contact met een man uit de Verenigde Staten. Hij koopt wel eens
boeken via onze website,” aldus Peter. “Hij was toevallig de afgelopen week in Nederland. Toen hij me belde dat hij in Nederland
was kon ik hem vertellen dat we de boekenbeurs draaien. Hij
bedacht zich geen moment, stapte in zijn auto en reed vanuit
Maarssen bij Utrecht naar Glanerbrug.”

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

Volgens medewerker Paulien Bosman is de bibliotheek een laagdrempelige organisatie. Je kunt hier zonder afspraak terecht voor
advies tijdens onze inloopspreekuren. Advies is bovendien gratis.

Woensdags gesloten

Een paspoort aanvragen, je rijbewijs verlengen, je belastingaangifte doen of een aanvraag doen voor zorgtoeslag. We doen dat
steeds meer ‘digitaal’. Toch hebben zo’n 4 miljoen Nederlanders
daar moeite mee. Omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen, moeite hebben met lezen, leven met een beperking of al wat
ouder zijn. Via spotjes op tv biedt de overheid ondersteuning aan
via de bibliotheken. ‘We zien dat veel mensen in Enschede worstelen met de verder gaande digitalisering en we zien het als onze
taak dat wij - vanuit onze brede maatschappelijke rol – kunnen
helpen’ zegt directeur Jan Hoogenberg hierover.

GEVESTIGD
SEDERT 1959

Ook voor uw
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En krijgt de Boekenbeurs Glanerbrug nog een 30ste editie? “Er
hebben zich gelukkig een aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld.
De komende weken gaan we de beurs evalueren. Eind juni zullen we de knoop doorhakken: doorgaan of stoppen.”

AANKOOP | VERKOOP | TAXATIES

VRAAG EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING VAN UW WONING AAN!
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G RONAUSESTRAAT 1199 G LANERBRUG T EL. (053) 461 53 53

“En dan kregen we nog bezoek van een man uit Bergen (Limburg). Hij reisde met zijn fiets in de trein naar Enschede. En
stapte daar op de fiets naar Glanerbrug. Hij kocht zoveel boeken
dat hij ze niet in zijn fietstas mee terug kon nemen. We hebben
afgesproken dat hij zijn boeken in een bananedoos als pakketje
van meer dan 10 kg thuiskrijgt.”

Uitbreiding van het IDO
De Bibliotheek Enschede gaat verder dan de uitbreiding van het
IDO. Jan Hoogenberg: ‘Het IDO is onderdeel van het Digitaalplein053 met onder andere het Huis voor Taal & Meedoen, het
Taalspreekuur, Digidesk en SeniorWeb.
Is het Informatiepunt er alleen voor ouderen? Paulien Bosman:
‘Zeker niet. Wij merken dat veel jongeren weliswaar vaardig zijn
op sociale media maar het nog knap lastig vinden om hun weg te
vinden in bijvoorbeeld DigiD land of het aanvragen van een IDkaart. Met de opening van de IDO deuren in Glanerbrug en
Stadsveld biedt de Bibliotheek op vier plekken in de stad spreekuren aan. Paulien Bosman: ‘Wij zijn getraind, gemotiveerd en
zien ernaar uit om alle Enschedeërs met een hulpvraag een stukje verder te helpen in digiland’.

Belangrijke mededeling
Belangrijke
mededeling
voor brilen
voor
brilen
contactlensdragers.
contactlensdragers.

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

Opbrengst Boekenbeurs Glanerbrug
iets meer dan 10 duizend euro
GLANERBRUG - Peter Halman (51) is al 28 jaar coördinator
van de Boekenbeurs Glanerbrug. Voor editie 29 lagen er wel
een aantal beren op de weg. Om te beginnen corona.
Daardoor kon de beurs die normaal gesproken eind januari
wordt gehouden niet doorgaan. Als alternatief werd gekozen
voor eind april. Er lagen immers meer dan 50 duizend
opgeslagen boeken op een nieuwe eigenaar te wachten. En
dan waren er ook nog een aantal vrijwilligers die hebben
aangegeven dat dit hun laatste boekenbeurs is. Voordeel was
dat de beurs geen drie maar vijf dagen duurde. De opbrengst
was net als vorig jaar iets meer dan 10 duizend euro.

(prijzen zijn incl. BTW)

Openingstijden:

IDO spreekuren in Glanerbrug vanaf 1 mei:
De Bibliotheek Enschede Glanerbrug
– Dinsdagochtend 9:30-12:30 uur
– Vrijdagmiddag 14:00-17:00 uur
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MAKELAARS

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Grensstreek
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Leuriks Oost: kavels van 500 m2 omgeven door groen
en dicht bij de stad
ENSCHEDE - De gemeente Enschede wil het plangebied Leuriks Oost - gelegen tussen de Gronausestraat, de Oostweg en de
Keppelerdijk - ontwikkelen tot een woongebied waarin afwisseling en individualiteit centraal staan en dat tegelijkertijd de sfeer
uitstraalt van landelijk wonen. De nadruk ligt op het bestaande groene landschap en de bosstructuur. Het bestemmingsplan,
het exploitatieplan en het beeldkwaliteitsplan zijn inmiddels van kracht, maar nog niet onherroepelijk. De gemeente Enschede
zet hiermee een volgende stap naar invulling van de behoefte aan groenstedelijk wonen op ruime locaties in Enschede.

tevens voorzien van insectenhotels om de biodiversiteit van het
gebied te verbeteren. Zo hebben we ook geprobeerd om de
bestaande dieren populatie te blijven faciliteren in de nieuwe
plannen. In het gebied zit bijvoorbeeld een salamanderpoel,
waarmee het leefgebied van de kamsalamander is gewaarborgd.
Starten met verkoop
Op dit moment wordt het gebied bouwrijp gemaakt. De nutsbedrijven zorgen voor aansluitingen op de diverse netwerken en
Lansink heeft de aanleg van de riolering en wegenstructuur
gerealiseerd. De daadwerkelijke verkoop zal starten nadat er een
uitspraak is gedaan door de Raad van State over de ingediende
beroepschriften. Mensen die belangstelling hebben voor een
kavel, kunnen deze belangstelling alvast kenbaar maken bij het
bureau kaveluitgifte van de gemeente. Zodra we starten met de
verkoop zal dit via allerlei mediakanalen kenbaar gemaakt worden.

Leuriks Oost als woonlocatie voor vasthouden en aantrekken
van ‘talent’
Een belangrijke doelstelling van de woonvisie Enschede is het
vasthouden en aantrekken van talent. Gemeente Enschede heeft
met het ministerie van BZK en provincie Overijssel een pilot
gestart die gericht is op het aanbieden van aantrekkelijke woningen en woonmilieus om ‘talent’ aan te trekken en vast te houden. Leuriks Oost is daarbij aangewezen als een van de woningbouwlocaties die in de komende jaren versneld wordt ontwikkeld. De behoefte aan kavels van rond de 500 m2, die omgeven
zijn door groen en toch dicht bij de stad liggen, is groot.
Groene kavels binnen bestaande bosstructuren
Met de Leuriks Oost wil de gemeente een woonwijk met 74 vrijstaande woningen realiseren, gelegen tussen bestaande bospercelen, het landelijke gebied en de Gronausestraat. Door de aanwezigheid van bestaande bospercelen en houtwallen, vormt de
omgeving een lommerrijk en aantrekkelijk woonklimaat voor de
nieuw te bouwen woningen. De robuuste groenstructuur legt

relaties tussen het bos en de nieuwe kavels om zo de landschappelijke kwaliteiten in het gebied te versterken. Daarnaast is
de waterstructuur en het water in de bodem een belangrijke
opgave. Met de realisatie van een solide waterstructuur wordt
wateroverlast tot een minimum beperkt. Dit heeft samen met de
groenstructuur de inrichting van de woongebieden en de kavels
bepaald. Het vormt daarmee de basis voor een groene, klimaatadaptieve en duurzame woonwijk.
Realiseren eigen duurzaam ontwerp
In de Leuriks Oost kan elke kaveleigenaar kiezen voor een eigen
ontwerp, met daarbij de stimulans om een zo duurzaam mogelijke woning te realiseren. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. De gemeente heeft met het creëren van de water- en
groenstructuren hiervoor een eerste aanzet gegeven. Door het
vooraf informeren van bewoners over natuurinclusief bouwen
hoopt de gemeente de toekomstige bewoners te stimuleren om
zo duurzaam mogelijk te bouwen. Verder worden waar nodig
groene geluidschermen gerealiseerd. De schermen worden

Het gebruik van natuurlijke materialen wordt gestimuleerd

Er is ruimte voor bebouwing met zowel traditionele als moderne
architectuur

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!
Gronausestraat 1124
7534 AR Glanerbrug

www. zoalshethoort.net

Zoals Het Hoort!
Wethouder Nijhuisstraat 247
7545 NH Enschede

contact@zoalshethoort.net

Telefoon: 053 8881664
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WIN GRATIS
ZONNEPANELEN
Autosleutelbehuizing Kapot !!!!!
Wij kunnen de complete behuizing van uw autosleutel vervangen.
Ook alle ba�erijen voor uw autosleutel en afstandsbediening.
Natuurlijk kunnen we ook een nieuwe sleutel voor u maken.

Verduurzamen doen we samen.
Zet in april, mei of juni je woning
bij ons in de verkoop en win gratis
zonnnepanelen inclusief installatie!

extramakelaars.nl

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

Uitnodiging

Sterk in beweging

Lezing: ‘Waarom een Levenstestament?’

Gespecialiseerde zorg op maat
binnen een dynamische organisatie
in een vertrouwelijke setting.
Fyon

A: Schoolstraat 17 | 7534 CB Enschede A: Esmarkelaan 170 | 7534 JH Enschede
T: 053-700 00 00 · E: info@fyon.nl · I: www.fyon.nl

‘Waarom een Levenstestament?’

Jolanda Steenhuis, juridisch medewerker bij

Heeft u er weleens bij stil gestaan wie

KienhuisHoving Advocaten en Notarissen

uw belangen behartigt als u dit zelf

vertelt u alles over de voordelen van het

niet meer kunt? Bij het opstellen van

Levenstestament en zal kort ingaan op

een Levenstestament regelt u dit zelf

testamenten/erfbelasting. Na de lezing,

en worden de zaken geregeld zoals

rond 20.30 uur, staat de koffie klaar en is

u dit wenst.

er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Graag tot ziens op 10 mei!

Datum: Dinsdag 10 mei
Locatie: Uitvaartcentrum Enschede, Weth. Beversstraat 104
Aanmelden: events@vredehof.nl of via 088 - 1198 200

vol
=
vol

Programma
19.15 – 19.30 uur: Inloop
19.30 uur: Start lezing
20.15 uur: Koffie
20.30 uur: Vragenrondje

Jaargetijdenweg 45
7532 SX Enschede
053 - 461 76 11
info@krabbestoffering.nl
krabbestoffering.nl

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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Op eerste editie van Jeugd Muziek Dag
Enschede staat filmmuziek centraal
ENSCHEDE - De Jeugd Muziek Dag Enschede ‘All About
Movies’ is een initiatief van de jeugdcommissie van
Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug. In samenwerking
met Symfonia Jong Twente en Jonge Strijkers & Blazers
Nederland zullen wij op 21 mei 2022 om 19.30 uur een concert
geven in het Muziekcentrum in Enschede. Voor deze eerste
editie hebben wij gekozen voor het thema filmmuziek. Ook
andere jeugdige muzikanten uit Enschede en omstreken
kunnen zich aanmelden om mee te spelen.

leiding van Dominic Seldis, ook wel bekend van het televisieprogramma Maestro. Hij zal deze avond ook de presentatie van het
concert verzorgen.

Met de dagdeelnemers en de drie deelnemende orkesten zullen
zij ‘s avonds één groot festivalorkest vormen onder de muzikale

Entree: €17,50 volwassenen, €7,50 tot 18 jaar.
Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.JMDE.nl

Op het repertoire staan onder andere ‘Star Wars’, ‘Pirates of the
Carribean’, ‘Moment for Morricone’ en ‘The Godfather’. Daarnaast zullen Miroslav Petkov, trompettist van het Concertgebouworkest en solo violiste Lisa Jacobs, soleren met werken als
‘Rhapsody in Blue’, ‘Csárdás’ en ‘Sevdana’.

Excursie met lezing ‘Vleermuizen’ op
Landgoed Smalenbroek
Wist je dat vleermuizen echte luchtacrobaten zijn? Ga
donderdagavond 19 mei mee met de excursie ‘Vleermuizen’
op Landgoed Smalenbroek. Na een korte en interessante
lezing gaan we de natuur in. Samen met de gidsen van
Landschap Overijssel ga je vleermuizen spotten. Ontdek hoe
deze nachtdieren hun weg in het donker vinden en leer hun
geluidjes herkennen. De excursie duurt ongeveer 1,5 tot 2
uur. De avond is ook leuk voor kinderen, mits zij zich stil
kunnen houden. Een spannende en leerzame excursie!

kun je op vertoon van de donateurspas gratis mee. Tip: trek stevige schoenen aan.

Vleermuizen spotten? De batdetectors en verrekijkers gaan mee
tijdens deze avondexcursie. Je ontdekt ze ook door goed te luisteren. Vleermuizen zelf kunnen niet goed zien, horen doen ze
des te beter. Iedere vleermuis maakt zijn eigen geluidje terwijl
hij op jacht gaat naar insecten. Waarom maakt hij deze geluidjes? Waar leven deze dieren? En waarom hangen ze ondersteboven als ze in rust zijn?
Je hoort het allemaal van de gids terwijl we op zoek gaan naar dit
bijzondere nachtdiertje. Tip: neem een zaklantaarn mee.
Aanmelden
GKV ONS CLUBJE
Meld je van te voren aan via de website www.landschapoverijssel.nl/activiteiten. Er is plaats voor maximaal 18 personen.
Kosten
De kosten zijn € 5,00 per volwassene en € 3,00 per kind. Als je
donateur bent van Landschap Overijssel (+ gezinsleden op hetzelfde adres) of van één van de andere 12 Landschappen, dan

GVV EILERMARK

Zaterdag 14 mei

Vrijdag 13 mei

Thuis
09:00 Eilermark MO13-1 - Achilles ‘12 MO13-1
09:30 Eilermark JO12-1 - Victoria ‘28 JO12-4
10:00 Eilermark JO10-1 - BSC Unisson JO10-1
12:00 Eilermark JO13-2 - UDI JO13-1JM
12:15 Eilermark 3 - ATC’65 8
13:15 Eilermark JO17-1 - Overdinkel JO17-1
14:30 Eilermark 1 - Tubantia 1
Uit
08:30 EMOS JO8-1 - Eilermark JO8-2
10:30 Achilles ‘12 JO13-2JM - Eilermark JO13-1

Thuis
14:30 Eilermark 1 - Drienerlo 1
Uit
10:30 FC Zutphen JO13-4 - Eilermark JO13-2
13:00 Rigtersbleek JO17-1 - Eilermark JO17-1

Zondag 8 mei
Thuis
14:00 Eilermark 1 - ATC’65 1
Uit
09:30 Vosta 4 - Eilermark 3
11:00 Hengelo VR1 - Eilermark VR2

Dinsdag 10 mei
19:00 Eilermark 3 - Lutte De 2

Woensdag 11 mei
20:00 UD W. VR25+1 - Eilermark VR25+1

Donderdag 12 mei
19:30 Achilles ‘12 1 - Eilermark 1

Vrijdag 13 mei
Sportpark De Tiemeister
19:30EFC PW 35+4 - Eilermark 35+1
20:00 Avanti W. 35+2 - Eilermark 35+1
20:30 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+2

Uit
14:00 SVV ‘91 1 - Sportlust Gl. 1
16:30 Wilhelminaschool 4 - Sportlust Gl. 4

15:30 Sparta E. JO19-3 - Sportlust Gl. JO19-1

PAGINA 1
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Zaterdag 14 Mei

Thuis
09:00 Overdinkel JO9-2JM - Overdinkel JO9-1JM
SC OVERDINKEL
Vrijdag 13 mei
Zaterdag 7 mei
10:00 Overdinkel JO11-1JM - Sparta E. JO11-7
Sportpark De Tiemeister
Thuis
10:00 Overdinkel MO11-1 - Vogido MO11-1
19:30 Avanti W. 35+2 - Sportlust Gl. 35+2
10:30 Overdinkel MO17-1 - Saasveldia MO17-1 10:30 Overdinkel MO17-1 - Eibergen MO17-1
20:00 Sportlust Gl. 35+2 - EFC PW 35+4
14:00 Overdinkel JO17-1 - Bentelo JO17-1 11:00 Overdinkel JO13-1JM - Avanti W. JO13-5
20:30 Eilermark 35+1 - Sportlust Gl. 35+2
Uit
UIt
Sportpark ‘t Spolmink
11:15 Quick ‘20 JO15-3 - Overdinkel JO15-1 08:30 De Esch JO10-1JM - Overdinkel JO10-1
20:00 LSV 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
14:00 Achilles ‘12 5 - Sc. Overdinkel 2
09:00 De Lutte JO8-1 - Overdinkel JO8-1JM
20:30 Sportlust Gl. 45+1 - EFC PW 45+2
14:30 Enter JO19-1 - Sc. Overdinkel JO19-1 10:00 Drienerlo 3 - Sc. Overdinkel 2
21:00 EMOS 45+1 - Sportlust Gl. 45+1
10:00 Berghuizen JO12-1JM - Overdinkel JO12-1
Zondag 8 mei
21:30 Sportlust Gl. 45+1 - Avanti W. 45+1
Zondag 15 mei
09:30 Sc. Overdinkel 3 - Rigtersbleek 3
12:30 SDC ‘12 JO15-2 - Overdinkel JO15-1
10:00 Sc. Overdinkel 2 - LSV 3
Thuis
Zaterdag 14 mei
13:15 Eilermark JO17-1 - Overdinkel JO17-1
14:00 Sc. Overdinkel 1 - Fleringen 1
10:00 Eilermark 4 - Vosta 4
Thuis
14:30 Borne JO19-1 - Overdinkel JO19-1
10:45 Eilermark 3 - EMOS 4
11:00 Sportlust Gl. JO15-1 - AJC ‘96 JO15-1
16:00 NEO 5 - Sc. Overdinkel 3
Dinsdag 10 mei
14:00 Eilermark 1 - BWO 1
12:45 Sportlust Gl. JO17-1 - Victoria ‘28 JO17-3JM 18:30 Overdinkel JO13-1JM - Aramea JO13-1JM Zondag 15 Mei
Uit
14:30 Sportlust Gl. 4 - Vogido 4
Donderdag 12 mei
Thuis
11:00 Rietmolen VR1 - Eilermark VR2
Uit
09:30 Sc. Overdinkel 3 - De Tubanters 4
Thuis
09:45 De Tubanters JO12-3 - Sportlust Gl. JO12-1 19:00 Overdinkel 2 - FC Suryoye-Med. 5
10:45 Sc. Overdinkel 4 - De Tubanters 2
14:00 Sc. Overdinkel 1 - BSC Unisson 1
SV SPORTLUST
10:00 Berghuizen MO11-1 - Sportlust Gl. JO11-1 Uit
UIt
19:30 S.V. Vasse 1 - Sc. Overdinkel 1
Zaterdag 7 mei
14:30 Berghuizen 1 - Sportlust Gl. 1
10:00 Vosta 3 - Sc. Overdinkel 2
14:30 Enter Vooruit O23-1 - Sportlust Gl. O23-1
Thuis
12:45 Sportlust Gl. 3 - Juliana ‘32 2
15:00 Avanti W. 3 - Sportlust Gl. 3
Kijk altijd voor de laatste voetbal wedstrijdwijzigingen op voetbal.nl van de KNVB!
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MEDIKAMENTE
PARFUMERIE

DIE GRENZE
www.diegrenze.nl

AANSTAANDE ZONDAG IS HET MOEDERDAG!!

Floyesa

C A D E AU

Alle beschikbare varianten 100ml

Maroussia

T IP

C A D E AU

T IP

Edt woman 15ml

The voice

Black edition woman of
woman edt 100ml

T IP

100ml

15ml

-62%

-74%

-85%

€ 2,99

€ 2,99

€ 2,99

elders € 7,90

Van Gils

C A D E AU

Yellow of pink woman edt 40ml

elders € 11,42

Mexx

T IP

C A D E AU

T IP

100ml

elders € 20,00

Bruno Banani

Dangerous woman edt 40ml

Look up now woman edt 30ml

C A D E AU

T IP

40ml

30ml

40ml

-65%

-85%

-50%

€ 3,99

€ 3,99

€ 9,99

elders € 11,45

Van Gils

C A D E AU

Strictly for men of
bow tie men edt 100ml

T IP

100ml

elders € 19,95

elders € 26,15

Calvin Klein

C A D E AU

T IP

Cacharel

C A D E AU

T IP

Anaïs anaïs woman edt 50ml

Eternity summer
Woman edp 100ml

100ml

50ml

-85%

-62%

-64%

€ 9,99

€ 14,99

€ 24,99

elders € 39,59

elders € 64,95

Deospray
Adrenaline 150ml

Wasmiddel regular
15 wasbeurten

150ml

elders € 69,11

Vision

Ariel

Axe

15 wasbeurten

Zonnebrandcrème
kids color, kids aqua 150ml,
SPF30 of SPF50 200ml

150/200ml

-40%

-79%

-80%

€ 1,49

€ 1,79

€ 4,99

elders € 2,50

elders € 8,35

Stroopwafels

Milka

-52%
2 voor

elders € 24,49

Iams

Original 315gr

Alle beschikbare varianten
85gr, 90gr of 100gr
Per stuk € 0,59

315gr

Kattenvoer
Sea of land & sea collection
12x85gr

€ 0,79
Wij zoeken collega's van 13 tot 99 jaar!
elders € 2,90

elders € 2,10

Denekamp
Dinxperlo
Doetinchem
Drachten
Emmen (3x)

Enschede (6x)
Enter
Geleen
Glanerbrug
Goor

Haaksbergen
Hardenberg
Heerenveen
Heerlen
Hengelo (2x)

€ 2,99

elders € 12,96

alle openstaande vacatures staan op www.diegrenze.nl/werkenbij
of stuur jouw CV en motivatie naar sollicitatie@diegrenze.nl

filiaalleiders - drogisten - verkoopmedewerkers - hulpkrachten
Almelo (4x)
Assen
Borculo
Borne
Delden

12x85gr

-77%

-73%

€ 1,00

@medikamentediegrenze

C A D E AU

Helmond
Hoogeveen
Klazienaveen
Losser
Maastricht

Nijverdal
Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel
Raalte

's Heerenberg
Tubbergen
Ulft
Veenendaal
Venlo

Waalwijk
Winschoten
Winterswijk (3x)

Druk- en zetfouten voorbehouden,
op=op.
De aanbiedingen zijn geldig van
2 mei t/m 16 mei 2022

