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Hoe houdt het coronavirus je 
in de greep?

De scholen van directeur 
Rianne Buist hebben een 
positieve start

De bal gaat weer rollen... 
Avanti W. en GVV Eilermark 
trappen af

GLANERBRUG – Mannenkoor De Brugger Zangers telt nu 
nog 19 actieve leden. Met een gemiddelde leeftijd van 78 
jaar. Nou ja, actief. Sinds half maart hebben de leden door 
corona al niet kunnen repeteren. Laat staan een concert 
gegeven. Het Schuttershoes voldoet niet aan de richtlijnen 
van het RIVM. Daarom hebben de leden van het Glanerbrugse 
mannenkoor unaniem besloten aan het eind van het jaar na 
65 jaar te stoppen.

Bennie ten Thij (79) en Dick 
van Dijk (77) zijn al die jaren 
niet alleen actief geweest als 
zangers, maar ook in verschil-
lende functies in het bestuur. 
Beiden hebben er rationeel 
geen enkele moeite dat De 
Brugger Zangers ophoudt te 
bestaan. Een verstandig 
besluit, vinden ze. Emotio-
neel verschillen de twee. “Ik 
ben er emotioneel ook wel 
klaar mee”, meent Bennie. 
“Mijn stem kan toch niet 
meer brengen wat nodig is. 
En als je niet regelmatig repe-
teert gaat ie steeds verder 
achteruit”. Dick denkt vooral 
terug aan de beginjaren van 
het koor. “Mijn vader, Willem 
van Dijk, is een van de oprich-
ters van het koor. Hij heeft 
bovendien de eerste 25 jaar in 
het bestuur gezeten. Je kunt 
hem rustig de nestor van het 
koor noemen”. 

Plezier
Bennie ten Thij heeft altijd 
met plezier gezongen. Dat 
begon al op de lagere school. 
“Op de Jan Ligthartschool 
zongen we zeker twee keer in 
de week. In de zesde klas met 
meester Van der Vlugt op de 
viool. “En ook op het voorge-
zet lager onderwijs bij mees-
ter Last werd gezongen. Een 
maand voor mijn zestiende 
verjaardag werd ik lid van De 
Brugger Zangers. In juli 1956. 
Ik kwam bij de baritons. Diri-
gent Klaas Nijzingh gaf me 
een plek tussen Gijs Vlaande-
ren en Gerard Boek. Die twee 
coachten me de eerste jaren”. 

Dick van Dijk begon in 1961bij 
de bassen. Na twee maanden 
verhuisde hij naar de baritons. 
“In de tweede helft van de 
jaren 70 vond dirigent Step-
han Luiten dat mijn stem 

beter uitkwam bij de tweede 
tenoren. Dat ben ik tot nu 
gebleven”. Vanaf 1971 heeft 
Dick verschillende functies in 
het bestuur bekleed. Hij 
begon als tweede voorzitter. 
En was bovendien bibliothe-
caris, penningmeester, eerste 
voorzitter en secretaris. Nu is 

hij weer tweede voorzitter. 

Prachtig koor
Beiden zijn van mening dat ze 
deel uitmaakten van een 
prachtig koor waar het onder-
ling altijd goed klikte. Ook 
omdat iedereen zijn mening 
kon en mocht zeggen. Met 

herinneringen aan de mooie 
concertreizen naar Goslar 
(1987), Wenen (1990), Ant-
werpen (1995), Praag (2001) 
en Berlijn (2005). En niet te 
vergeten de jaarlijkse kerst-
concerten in Glanerbrug. En 
op de vraag welk lied de 
meeste indruk op ze heeft 

gemaakt komen ze beiden uit 
bij componist Franz Schu-
bert. Voor Bennie is dat het 
lied Die Nacht, voor Dick 
Ständchen. 

Lees op pagina 6 ook: Feiten 
over De Brugger Zangers in 
het kort.

De Brugger Zangers stoppen na 65 jaar

Bennie ten Thij (links) en Dick van Dijk worden voor TC Tubantia gefotografeerd door Frans Nikkels.  (foto Jenne Smit)

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

GRATIS 
WAARDEBEPALING  

VAN UW WONING.

Bakkerij Oonk verbouwd: nieuw concept
GLANERBRUG – Op dit 
moment wordt er flink 
geklust in de winkel van Bak-
kerij Oonk aan de Gronau-
sestraat. Terwijl naast de 
winkel de verkoop gewoon 
doorgaat, wordt het winkel-
pand verbouwd voor het 

nieuwe Oonk-concept. 
“Op donderdag 17 september 
openen we onze verbouwde 
winkel in Glanerbrug met 
een geheel nieuw concept 
waar we erg trots op zijn”, 
aldus een enthousiaste Marc 
Oonk “Het wordt een winkel 

met beleving en een over-
daad aan banket, brood en 
broodjes. U kunt met een 
winkelmandje door de win-
kel lopen en genieten van al 
onze producten. Ook kunt U 
medewerkers van de choco-
laterie en ijskeuken ‘live’ aan 

het werk zien. Als U alle 
producten heeft verza-
meld, met of zonder hulp 
van onze medewerkers, 
kunt U naar de kassa gaan 
om te betalen. We verheu-
gen ons U straks te verwel-
komen in onze nieuwe 
winkel. Kom kijken en laat 
U binnenkort verrassen 
onze nieuwe winkel. Uiter-
aard met in achtneming 
van de corona maatrege-
len!”

Kiek eens (d)an: 
De Brugger Zangers viert 10-jarig bestaan bij Nationaal

Deze ‘statiefoto’ werd 
gemaakt ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan van 
De Brugger Zangers. 
Het mannenkoor repeteerde 
toendertijd bij Nationaal aan 
het Heldersplein. 
Het jubileum werd er ook 
gevierd. Nationaal werd toen 
bestierd door uitbaters 
Aale en Hendrik Kuiper. 

Achterste rij (v.l.n.r.): Klaas Nijzingh (dirigent), Gijs Vlaanderen (2e voorzitter), Kees Post  
(2e secretaris), Willem Bakker (2e penningmeester) en Hennie Koopmans (bliothecaris)
Midden zittend (v.l.n.r.): Jan Versteeg (secretaris), Klaas Timmermann (voorzitter) en  
Willem van Dijk (penningmeester)
Voor zittend (v.l.n.r.): Aale en Hendrik Kuiper
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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 17 september 
2020. U kunt de copy tot en met de vrijdag voor deze datum 
inleveren tot 17.00 uur.
 
Alle verenigingsnieuws, mededelingen en aankondigingen:
J. Smit, Nieuw Frieslandstraat 37, 7532 ZB Glanerbrug
E-mail: jenne.smit@gmail.com
 
Acquisitie en informatie over adverteren: 
W. Meester, Kerkstraat 107, 7532 AS Glanerbrug
Telefoon: 053 - 461 33 66
E-mail: stichting.grensstreek@ziggo.nl

Klachten over bezorging (alleen per mail):
info@twentehuisaanhuis.nl. 
Wel graag postcode en huisnummer vermelden.

De Grensstreek verschijnt in een oplage van 20.000 exemplaren. 
Druk: Rodi Media.
Verspreiding: Twente Huis aan Huis in Glanerbrug, Enschede-Oost, 
Lonneker, Losser, Overdinkel en Glane. 
Dagen verspreiding: woensdag of donderdag. 
 
Stichting De Grensstreek is niet aansprakelijk voor de in deze krant 
gemaakte druk- en typefouten en het niet bezorgen van de krant. 

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

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

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

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

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk  ‘Ashanty’
Adressen: Lutterstraat 4, Losser
 Schoolstraat 17, Glanerbrug
 Esmarkelaan 170, Enschede
E-mail: info@ashanty.nl
Website: www.ashanty.nl
Telefoon: 053-5383342, ook tijdens weekeinden.
Bij geen gehoor via het ziekenhuis op laten roepen: 053-4873565. 
 
Naviva Kraamzorg 
Voor informatie en het aanvragen van kraamzorg. 
Telefoonnummer: 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. 
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 (PKN)
Gronausestraat 1200
De diensten van de Protestantse Gemeente Glanerbrug zijn 
weer fysiek te volgen in de protestants kerk aan de Gronau-
sestraat 1200.

Zondag 3 september  10.00 uur: ds. Van Houwelingen
Zondag 13 september  10.00 uur: dhr. Ekker

Rooms Katholieke Kerk 
Kerkstraat 14 
Zondag 13 september  10.30 uur: Eucharistieviering 
(pastor Korststee) mmv het herenkoor

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

Uitvaarthuis Glanerbrug  Kerkstraat 14, Glanerbrug

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

“Mensen weten
vaak niet wat er bij

een uitvaart
allemaal mogelijk is.

Wij regelen het
graag voor u.”

Herman Achterhuis
Uitvaartleider
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Een hete zomer
En dat was het, de temperaturen stegen tot het kookpunt met 
meer doden door de hitte dan de voortsudderende corona. Er 
waren brandhaarden in diverse steden, begonnen in de Haagse 
Schilderswijk waar jongeren zich uit verveling vermaakten met 
het openen van brandkranen en het gooien van vuurwerk naar 
handhavers. Wie denkt dat dit soort rellen een ver van mijn bed 
show zijn heeft het mis. Ook in Glanerbrug raakten de gemoe-
deren verhit vanwege overlast van jongeren die de Vlinder-
buurt en de parkeerplaats aan de Ekersdijk onveilig maakten. 
Ook hier sloeg uiteindelijk de vlam in de pan, gelukkig in de 
vorm van een buurtbarbecue. Met medewerking van jongeren-
werkers van Alifa en de voetbalclub Eilermark mochten de 
geplaagde buurtbewoners een vorkje prikken, voor de kinde-
ren was er een springkussen. De vredespijp werd aangereikt, 
maar onbekend is hoeveel buurtbewoners hiervan gebruik 
hebben gemaakt. Ik zou ook huiverig zijn om te gaan, het leek 
zoiets als de Mocro Maffia die hun slachtoffers op een kogel-
biefstuk trakteren. Maar ja het begin is er.

Door dit soort onlusten en de voortdurende demonstraties 
tegen de coronamaatregelen neemt de onrust in het land toe. 

En met tegenstrijdige en onduidelijke coronaregels gooit de 
overheid nog meer olie op het vuur. Dit is voor veel heethoof-
den een voedingsbodem voor complottheorieën. Bijvoorbeeld 
bij het invoeren van de corona app die als mosterd na de maal-
tijd komt is de privacy niet gegarandeerd. Vooral ouderen met 
overjarige mobieltjes kunnen deze app niet installeren. Ook 
werkt hij niet in Duitsland, waar velen van ons regelmatig over 
de poal gaan. Redenen genoeg waardoor deze app tot misluk-
ken gedoemd is. Het lijkt mij het beste om deze zomer achter 
de geraniums te blijven en te wachten tot de hitte voorbij is.
Hou uw hoofd koel, anders volgt er ook nog een hete herfst.

Johnny Stübener

Werkzaamheden Gronausestraat 
uitgesteld naar maart 2021
GLANERBRUG – Aanvankelijk zouden de werkzaamheden 
aan de Gronausestraat in november beginnen. In overleg met 
Henk Jan Nijhuis en Marc Oonk van de GO (Glanerbrugse 
ondernemers) zijn de werkzaamheden uitgesteld tot maart 
2021. Namens de gemeente is Martijn Wiefferink bij de 
uitvoering betrokken. Hij heeft het stokje overgenomen van 
Anke Olthuis die namens de gemeente zitting had in het 
Fietsveiligteam. 

Het besluit is genomen nadat de ondernemers hebben aangege-
ven door corona al voldoende voor hun kiezen te hebben gehad. 
Bovendien zijn de maanden november en december voor de 
winkeliers belangrijke maanden. Daarom is afgesproken om de 
werkzaamheden pas volgend jaar maart te starten. Ook is met de 
GO gesproken over het zoveel mogelijk voorkomen van overlast 
voor de ondernemers. 

“Dit blijft uiteraard een lastige opgave, maar we willen dit uiter-
aard zoveel mogelijk in overleg met de ondernemers doen”, 
aldus Olthuis en Wiefferink. “Een bijkomende complicerende 
factor is dat wij intern hebben besloten, om als we de Gronau-
sestraat toch aan gaan pakken, we gelijk het onderhoud meene-
men. Er is namelijk behoorlijk wat spoorvorming in het wegdek 
en dat willen we gelijk aanpakken. Hiervoor is onderhoudsbud-
get beschikbaar. Eigenlijk stond dat nog niet op de lijst, maar om 
nu over twee jaar weer de Gronausestraat op de kop te zetten is 
natuurlijk niet wenselijk. Dus hebben we besloten dit maar in 
een keer te doen”.

Gewijzigde openingstijden  
Bibliotheek Glanerbrug 
De openingstijden van de Bibliotheek Glanerbrug zijn per  
1 september 2020:
Maandag en woensdag:  14.00 uur - 17.30 uur 
Dinsdag en donderdag:  09.30 uur - 12.30 uur 
Vrijdag:  14.00 uur - 19.30 uur 

Seizoen Vrouwengilde van start 
met viering en Dorus
GLANERBRUG – Het nieuwe seizoen van KGV Vrouwengilde 
begint op woensdag 9 september met een openingsviering in de 
parochiekerk met medewerking van pastor Carla Berbee. Aan-
vang: 19.00 uur. 

Aansluitend zal de avond in het parochiehuis worden voortgezet 
door Derk te Riet alias ‘Dorus’. Derk, Dorus, gaat met ons terug 
gaat naar de jaren 50 en 60. U bent dus verzekerd van een ont-
spannende gezellige avond. Ook niet-leden zijn van harte wel-
kom in het parochiehuis. Kosten: 3 euro exclusief koffie, thee of 
drankje.  Einde: ca.22.15 uur. Meer info: Frouwke Velthuis-Rens-
hof (053-4615387).

De scholen van directeur Rianne Buist hebben 
positieve start
Anderhalf jaar geleden nam Rianne Buist (45) het stokje 
over als directeur van de obs Glanerbrug-Zuid. Aan het 
begin van dit schooljaar is ze ook de opvolger geworden van 
Marijke Spiele op de obs Glanerbrug-Noord. Daarnaast nam 
Rianne het initiatief voor de eerste editie van de zomerschool 
in Glanerbrug. Daarbij waren de vijf basisscholen en 
kinderopvang in Glanerbrug betrokken. 

Heb je nog wel zomervakantie gehad?

Ja, hoor. We zijn twee weken naar Oostenrijk geweest. Maar de 
rest van de tijd ben ik wel veel op school geweest. Op Zuid heb-
ben we verbouwd en geschilderd. Bovendien was de school de 
laatste twee weken van de zomervakantie het zenuwcentrum 
van de zomerschool. Je kunt rustig stellen dat we op beide ves-
tigingen vorige week een positieve start hebben gehad. Met 
twee energieke teams. Alleen jammer dat de ouders door de 
corona nog buiten de school moeten blijven.

Wat heb je in het onderwijs gedaan voor de obs Zuid?

Ik was hiervoor teamleider van de deeltijdschakelklassen in 
Enschede. En ik werkte als zelfstandig onderwijsadviseur/trai-
ner/coach.

Begin jaren 90 was er sprake van een fusie tussen de 
twee openbare scholen. Die is toen niet doorgegaan.  
Nu wel?

Daar heeft Consent, ons bestuur, samen met adviesbureau 
PentaRho wel naar gekeken. Maar een fusie is niet aan de orde. 
Wel wordt door Consent, VCO en KOE op bestuursniveau 
gekeken hoe de komende jaren kan worden samengewerkt om 
een passende oplossing voor de leegstand bij de drie onder-
wijskoepels te vinden. 

Obs Glanerbrug-Noord maakt deel uit van het IKC Noord en 
obs Glanerbrug-Zuid van het IKC Zuid. Welke rol zie je als 
directeur van beide scholen?

Als directeur van de school zit je altijd met de vraag wat de 
individuele scholen nodig hebben. Maar als betrokkene bij het 
IKC moet je je steeds de vraag stellen ‘Wat hebben de kinderen 

nodig?’ Hoe kun je de krachten bundelen om de kinderen opti-
maal aan hun trekken te laten komen. Dat hebben we de afge-
lopen maanden wel aangetoond door in Glanerbrug samen de 
opvang in verband met de corona te regelen. En de zomer-
school natuurlijk. 

Op obs Noord zijn alleen Marijke Spiele en Harry Hemelt 
met pensioen gegaan. Op de obs Zuid zijn meer wisselin-
gen van leerkrachten. Hoe pak je dat aan?

Door op beide plekken de verbindende factor te zijn. Maar ook 
kritisch te blijven kijken naar de ontwikkelingen op beide ves-
tigingen. Op Zuid is het thematisch werken al ingebed. Het 
‘nieuwe’ team zal deze bestaande werkwijze voort gaan zetten. 
Voor het team op Noord is het thematisch werken een vol-
gende stap in de ontwikkeling. Op beide scholen wordt een 
goede basis gelegd voor de kinderen, maar ook continu geke-
ken wat er voor hun toekomst nodig is. 

Wie wat waar!
Het afgelopen jaar is er nogal het een en ander gewijzigd in 
de leiding van de vijf basisscholen in Glanerbrug. Tijd voor 
een korte update. 

Op r.k. basisschool De Troubadour is niets veranderd. Direc-
teur is Peter van Oene. Op cbs Ouverture is Erna Slatius ver-
trokken naar Oldenzaal. De post van directeur is daar vacant. 
Mariël Wesselink is sinds november vorig jaar directeur van 
de r.k. basisschool St. Gerardus. Dat combineert ze met de 
Windroos in Enschede. Op maandag en donderdag is Mariël 
aan de Kerkstraat in Glanerbrug. Op de andere dagen kunt u 
terecht bij locatiecoördinator Marijke van Marle. 
Rianne Buist is behalve directeur van de obs Glanerbrug-
Zuid nu ook directeur van obs Glanerbrug-Noord. Op obs 
Noord kunt u bij afwezigheid van Rianne terecht bij Karin 
Kluitenberg. 
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   Ons team bestaat uit:

 • Frank Vastbinder 
 • Floor Mulder
 • Ilona Bijman (Kinderfysiotherapeute)
 • Jos Ekelhof
 • Marianne Dijkstra, secretaresse

Wilt u meer informatie over onze praktijk, bekijkt u dan 
eens de website www.fysiotherapieglanerbrug.nl

Locatie :     Ariënshuis  Spoorbaanstraat 6
Tel. nr. :      053-4618891

Algemene fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, oedeemtherapie, 
COPD, groepstrainingen en (kinder)-bekkenbodemfysiotherapie...

Fysiotherapie Glanerbrug

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

Naast dat we alle sleutels namaken, ook autosleutels,
hebben we ook alle maten cilinders op voorraad.

Die we evt. gelijksluitend kunnen maken (1 sleutel voor alle sloten).

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 7 t/m 19 September 2020
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Huifkar nieuwe locatie voor ambtenaren

Ambtenaren van Servicecentrum 
Oost krijgen nieuwe werkplek
GLANERBRUG/ENSCHEDE - Na de zomer verhuist het 
stadsdeelcentrum Oost naar het schoolgebouw van De 
Huifkar aan de Keppelerdijk. De Huifkar, een school voor 
zeer moeilijk lerende kinderen, vestigt zich vanaf het nieuwe 
schooljaar in het Onderwijscentrum Het Roessingh aan de 
Roessinghsbleekweg.

Veel leegstand
Het gebouw van het Service-
centrum Oost aan de Gronau-

sestraat staat al enige tijd gro-
tendeels leeg. Dat drukt 
onnodig zwaar op de begro-

ting van de gemeente. Ook 
andere servicecentra in de 
stad kampen met dit pro-
bleem sinds de gemeentebalie 
werd gecentraliseerd in het 
Stadskantoor. 

School
Het huidige onderkomen van 
het Servicecentrum Oost krijgt 
een nieuwe bestemming als 
onderwijslocatie van Innova, 
een school voor mavo en 
onderbouw havo. Die zit nu 
nog aan de Hofstedeweg, 
maar het gebouw voldoet niet 
meer aan de eisen van de tijd. 
Bovendien is de school door 
het groeiend aantal leerlingen 
op deze locatie uit zijn jasje 
gegroeid.
De gemeente maakt voor 
ongeveer drie jaar gebruik van 
De Huifkar. Ondertussen ori-
enteert ze zich op de defini-
tieve huisvesting voor ambte-
naren in het stadsdeel Oost.

De Huifkar aan de Keppelerdijk wordt het nieuwe onderkomen 
van Servicecentrum Oost  

Hoe houdt het coronavirus je in de 
greep?
Naam: Brenda Huuskes
Leeftijd: 50 jaar
Woont in: Glanerbrug
Beroep: Kunstenaar/
schildercoach
 
Welke impact heeft het 
 virus op je persoonlijke 
leven gehad?
Persoonlijk heeft het mij voor-
zichtiger gemaakt. Tijdens de 
lockdown ben ik samen met 
mijn gezin thuis geweest en 
hebben we ons aan alle regels 
gehouden. Liever voorkomen 
dan genezen. Dat voelde goed 
en veilig. Geen wekker, geen 
verplichtingen en dus ook veel 
rust. Nou ben ik als actieve en 
creatieve ondernemer graag 
thuis, dus ik heb me prima 
vermaakt. 

Met welke gevolgen?
Het meest merkbare gevolg 
was dat ik mijn zaak Kunstsa-
lon Wit dicht moest doen. Dat 
betekende geen schilderles-
sen en geen 24 cursisten 
wekelijks in mijn huiskamera-
telier. Dat was best stil. Maar 
het weer was fantastisch en 
alle gezinsleden waren veel 
thuis, dus er borrelde ook wel 
een beetje een vakantiegevoel 
omhoog. Dat maakte veel 
goed. 

Hoe heb je op de ontstane 
situatie geanticipeerd? Hoe 
heb je je dus aangepast?
Ik was al bezig met het opzet-
ten van dé leukste online 
schilderplek van Nederland: 
ikwilschilderen.nl. Hier ben ik 
tijdens corona vol voor 
gegaan. Een plek waar ieder-
een die thuis wilde schilderen, 
zich tijdens de lockdown kon 
aanmelden. Door mijn kennis 
te delen d.m.v. tips, technie-

ken, opdrachten en inspiratie, 
heb ik online creatievelingen 
kunnen helpen met het maken 
van stappen. Daarnaast heb-
ben we het programma nu 
online gezet en zijn we live 
gegaan d.m.v. abonnementen. 
Zelfs eerder dan gepland.

En hoe denk je over de 
versoepelde richtlijnen?
Ik denk dat het goed is, maar 
ik hoop dat iedereen zich ver-
antwoordelijk blijft voelen 
over wat wel en niet kan. Wij 
hebben het samen in de hand 
en ik hoop dat dat goed blijft 
gaan. Als wij ons verstand blij-
ven gebruiken, kunnen we het 
virus de baas blijven, de 
kwetsbaren beschermen en de 
ondernemers kunnen blijven 
ondernemen om de economie 
door te laten draaien. Ik hand-
haaf in mijn huiskameratelier 
de 1,5 meter, heb schermen 

geplaatst en geef les met een 
mondkapje voor. Daar voelen 
mijn cursisten en ik ons prima 
bij. 

Welke verwachtingen heb je 
voor de langere termijn?
Ik ga ervan uit dat dit nog wel 
even aanhoudt, maar dat er 
mondjesmaat wel meer kan. 
Ik ben heel benieuwd wat er 
na de vakantie en in de winter 
op ons af gaat komen, maar ik 
hoop dat het allemaal mee-
valt. Zo niet, dan zal dat helaas 
weer consequenties hebben. 
Het virus is er nou eenmaal en 
daar moeten we nog wel even 
mee leven. Ik hoop dat mijn 
huiskameratelier open kan 
blijven en ik online (ikwil-
schilderen.nl) veel creatieve 
mensen kan inspireren. Men-
sen die ondanks of door de 
coronaperiode lekker zijn 
gaan (leren)schilderen. 

Jongeren trakteerden bewoners 
Vlinderbuurt op barbecue

GLANERBRUG – Een groep 
van acht jongeren trakteerden 
de bewoners van de Vlinder-
buurt een paar weken geleden 
op een barbecue. Op deze 
manier wilden ze iets positiefs 
terug doen naar de buurt. Ze 

maken deel uit van een grotere 
groep jongeren die de afgelo-
pen maanden voor de nodige 
overlast heeft gezorgd op de 
parkeerplaats aan de Ekers-
dijk. De jongeren kregen daar-
bij de steun van het jongeren-

werk van Alifa en de mede-
  werking van Eilermark. 
De volledige groep bestaat uit 
zo’n 45 jongeren in de leeftijd 
van rond de 15 jaar, voor een 
groot deel uit Glanerbrug en 
de Esmarke. Jongerenwerkers 

Michael Spierings en Gijs 
Vitadamo van Alifa zijn blij dat 
de jongeren deze barbecue 
voor de bewoners van de Vlin-
derbuurt hebben georgani-
seerd. De ‘verzoeningsbarbe-
cue’ is een van de voorbeelden 
van het zakgeldproject dat 
Alifa en de Rabobank 
Enschede-Haaksbergen de 
afgelopen zomer hebben 
opgezet.   De bank en de wel-
zijnsorganisatie stelden in 
totaal ruim 2000 euro beschik-
baar voor activiteiten door en 
voor jongeren die de gemeen-
schapszin in oostelijk 
Enschede en Glanerbrug een 
impuls kunnen geven. Zo 
werd, afgezien van de barbe-
cue onder andere een voetbal-
toernooi en een spelmiddag 
georganiseerd.

Een groep van acht jongeren organiseerde met steun van jongerenwerkers Gijs Vitademo (rechts) en 
Michael Spierings (tweede van rechts) een barbecue voor de bewoners van de Vlinderbuurt 

Collecte Muziekkoepel gaat niet 
door!
OVERDINKEL – Elk jaar houdt de Stichting Muziekkoepel 
Overdinkel haar huis-aan-huis collecte en betalen de dona-
teurs hun jaarlijkse vrijwillige bijdrage. De opbrengst van de 
collecte en de bijdragen van de donateurs is voor de stichting 
van groot belang omdat zij hiervan afhankelijk is. Zij krijgt 
namelijk geen enkele subsidie van overheidswege.  Het geld 
gaat vooral naar het onderhoud van de uit 1953 stammende 
houten koepel. Dit jaar gaat de collecte niet door vanwege de 
coronacrisis. Het bestuur wil namelijk geen risico’s nemen 
voor de bewoners van Overdinkel en voor de collectanten.  

Wel kunnen mensen hun jaarlijkse collectebijdrage overma-
ken op het bankrekeningnummer van de Stichting. Op deze 
manier wordt de pijn hopelijk wat verzacht. Hetzelfde geldt 
voor de donateurs. Zij krijgen persoonlijk een brief met 
daarin het verzoek om hun jaarlijkse bijdrage over te maken 
via de bank. Dus draagt u de muziekkoepel in Overdinkel een 
warm hart toe, maak dan uw bijdrage over op NL 93 RABO 
0380330822 t.n.v.  Stichting Muziekkoepel Overdinkel.

Zwemmen met je hond in het Aquadrome
ENSCHEDE - Voordat het water uit het buitenbad gaat mogen 
baasjes en huisdieren nog één keer een frisse duik in het 
buitenbad nemen op zondag 6 september.

Al meerdere jaren is er vraag 
naar de mogelijkheid om 
samen met de hond te zwem-
men. Veel honden vinden 
zwemmen ongelofelijk leuk. 

En als het baasje meedoet? 
Dubbel zoveel fun! Op zon-
dagmiddag 6 september zijn 
alle huisdieren met hun baasje 
welkom bij zwembad Aqua-

drome. Voor €2,50 kunnen zij 
een duik nemen in het buiten-
bad tussen 13:00 en 16:00 uur. 
Maak het extra leuk en gooi 
een tennisballetje of een drij-
vend speeltje in het water. 
Het water heeft een lekkere 
temperatuur en het is ook nog 
eens een veilige omgeving.

(foto: Jenne Smit)

(foto: Jenne Smit)
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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

Gronausestraat 1126 · 7534 AR Glanerbrug
www.damhuis.biketotaal.nl
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VOOR ALLEVOOR ALLE
SCHOLIEREN

Go all weather jas
Water- en winddicht, met getapete
naden en goede ventilatie. In de maten S t/m XXXL 
en incl.opbergtas.

Go all weather jas

54,95

39,95

Monkey-Mee drager
Om veilig je grote (school) tas of andere 
bagage te vervoeren. Universeel, past op 
vrijwel elke bagagedrager. Verkrijgbaar in 
zwart en zilver.

en incl.opbergtas.

Monkey-Mee drager

24,95

19,95

DDee nét iets andere rijschool nét iets andere rijschool 

RIJSCHOOL RIJSCHOOL 
FREDERIKSFREDERIKS

Informati e: www.rijschoolfrederiks.nl 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 

Koekjes 24 stuks
Assortiment heerlijke 

roomboterkoekjes

www.oonk.nlHengelo, Enschede

Van akker tot bakker naar u, de consument

"Vriendelijkheid, Kwaliteit, 
Versheid en Puur"

Twentse broeder

2,95

4,95
Koekjes 24 stuks

"Vriendelijkheid, 
V4,954,954

Twentse broeder

Slagroomstukje
7,50

Gronausestraat 1199  GlanerbruG  
tel. (053) 461 53 53

Bij aankoop 
van een 

ontspiegelde 
bril 

gratis 
een zonnebril 

op sterkte
* Vanaf € 150,-

* 

Feiten over De Brugger Zangers in het kort

Opgericht
–   28 oktober 1955 door 15 mannen thuis bij Gijs Vlaanderen. 

Eerste repetities in speeltuingebouw ‘Dolphia’ 
–   Voorlopige bestuur: Gijs Vlaanderen (voorzitter), Willem van 

Dijk (penningmeester) en Willie Kersenberg (secretaris)
–   65 jaar bestaan 
 
Eerste optredens
–   18 februari 1956 bij concert van De Lofstem in zaal Muller
–   Verhuizing naar Hendrik en Aale Kuiper van Nationaal als 

onderkomen.
–   13 april 1957 eerste eigen concert mmv Glanerbrugs Klein 

Orkest

 

Radio
–   17 januari 1969: eerste radio-opname in protestantse kerk. Uit-

zending op 19 maart door de RONO. 
–   28 januari 1970: live optreden voor RONO vanuit ‘Het Cen-

trum’ aan de Veldstraat
–   14 april 1971: radio-opname voor de AVRO mmv combo Frits 

Smienk bij Nationaal
 
Dirigenten
Klaas Nijzingh, Jan van Baren, Frans Trommelen, Hennie Olthof, 
Stephan Luiten, Ed van Rheden, Anneke van Wassenhove, Hen-
riëtte Eikenaar, Valentijn Smit, Norma Edens, Henk Vledder, 
Anita Alferink, Carlo van den Beld

Concertreizen
Harsum en Derneburg (1978), Goslar (1987), Wenen (1990), 
Antwerpen (1995), Praag (2001) en Berlijn (2005)

Kerstconcert(en)
–   Een traditie: Sinds het tweede jaar van het bestaan. Ruim zes-

tig jaar onafgebroken ’s middags op eerste kerstdag!
–   Met medewerking van kopersecties Kunst naar Kracht, Prins 

Hendrik Harmonie en Wilhelmina.
–   Andere koren: Deo Cantamus, R.K. Mannenkoor St.Caecilia, 

Petra Jeugdkoor, Wesseler Jongerenkoor, St. Alphonsuskor. En 
de afgelopen drie jaar buitengewoon succesvol met Vocal-
group Multiple Voices.

–   Solisten: Annelies Lamm, Ceciel van der Laak, Hilde Vogel-
zang, Gerard Boek, Eline Harbers, Claudia Patacca, Karin 
Hertsenberg en Anouk Snellink

–   Piano en orgel: John Hondorp 
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10 voor 10: De Quiz van Ruud!
In deze eerste Grensstreek na de zomervakantie vindt u een 
nieuwe rubriek. Of eigenlijk een quiz. Met veel vragen over 
sport en af en toe ook algemene vragen. In ieder geval zijn het 
er iedere quiz 10.

Elke keer zijn er onder de 
goede oplossingen drie GO-
cadeaubonnen van elk tien 
euro te winnen. Uw antwoor-
den kunt u tot zaterdag 12 sep-
tember mailen naar ruudgra-
vendijk@hotmail.com. Vergeet 
niet uw naam en adres in de 
mail te vermelden. Dan weten 
wij waar de cadeaubon voor 
de winnaar naar toe moet! De 
volgende ‘Quiz van Ruud…’ is 
te vinden in de Grensstreek 
van 1 oktober.
De vragen van de eerste ‘Quiz 
van Ruud’ gaan over oud-
Nederlandse topsporters. 
Welke sport behoort bij deze 
tien oud-topsporters? Zet de 
antwoorden wel in de goede 
volgorde!

  1) Bettine Vriesekoop
  2) Jo de Roo
  3) Eef Kamerbeek
  4) Jan Wienese 
  5) Jan Hein Donner 
  6) Hans Vultink
  7) Enith Brigitha
  8) Peter Blange
  9) Hamilton Richardson
10) Ton Sijbrands

KADOBON

€10

Avanti Wilskracht
(zondag derde klasse A)

Staf
Trainer: Leon Schmitz (3e seizoen)
Assistent trainer: Jasper Bos
Grensrechter: Donny Ludwig
Begeleiding: Leo Elfrink, Jan de Vries, Jos Ekelhof,  
Anne Lamers, Peter Genegel.
 
Team
Vertrokken: Maikel Berends(onbekend), 
Mark Wellink(onbekend), Luc Ungerer (recreatie AW), 
Mitchell Landewe(recreatie AW), Stijn Huuskes(Vogido)
Nieuw: Lars Nijland(ATC ’65), Ivar Lienesch(eigen jeugd), 
Gijs Zuidgeest(eigen jeugd), Sam Olde Benneker(eigen jeugd)
 
Verwachtingen
Spelen voor promotie.
 
De volledige selectie
Keepers:  Diego Scholtens en Guus Schenning
Spelers: Daan Schenning, Joep Hoomans, Brian Dokter, 
Ruud Kruse, Sam Olde Benneker, Thom Theusink, Gijs ten Bos, 
Ivar Lienesch, Ryan Jack, Jan Hofte, Gijs Zuidgeest, Robin Jager, 
Carlos Scholtens en Lars Nijland.

GVV Eilermark
(zondag tweede klasse J)

Staf
Trainer/coach: Wesley Sanders (5e seizoen)
Assistent trainer: Lesley Nahrwold
Keeperstrainer: Kay Wermer 
Grensrechter: Lennart ten Brinke 
Herstelcoach: Naïm Karmauoi
Verzorger: Cees Stuut 
Begeleiding: Eddy Bodde  en Alberto Ensink
 
Team
Vertrokken: Yannik de Vries ( HSC 21), 
Daylan Kuipers (Sportlust)
Nieuw: Anel Adrovic (SVV),  Kerem Hayta (SVV), 
Ricardo van Eijken (Tubanters), Lesley Nahrwold (DETO), 
Ousama Ben Khadir (Lienden), Marwan Belfassi (Rigtersbleek), 
Ilias El Hnini (Victoria), Berwout Arends (Vogido), 
Nihal Sing (Suryoye), Coen Gortemaker (Sportlu

Verwachtingen
Doorbouwen en beter presteren dan vorig jaar.  

Volledig selectie 
Keepers: Nihal Sing, Berwout Arends  
Verdedigers: Vents Venage, Demy Bodde, Jordy de Jong, 
Kerem Hayta, Oumar Sibide, Nick Wolters en Coen Gortemaker 
Middenveld: Dayiem Hayta, Qays Shaysteh, 
Antonino Giamblanco. Ricardo van Eijken, Marwan Belfassi 
en Lesley Nahrwold 
Aanval: Adnan Meziani, Soufian Bassa, Anel Adrovic, 
Ousama Ben Khadir en Ilias El Hnini 

De bal gaat weer rollen…
GLANERBRUG – Begin september begint het voetbalseizoen in het amateurvoetbal met de wedstrijden voor KNVB-beker.  
De echte competitie begint in het weekend van 19 en 20 september. Dan is natuurlijk de vraag hoe de selecties van Avanti W., 
Eilermark (za. en zo.) en Sportlust het veld ingaan. De Grensstreek vroeg aan de trainers wat er in hun selectie is veranderd. 
In deze Grensstreek Leon Schmitz van Avanti W. en Wesley Sanders van Eilermark zondag. In de volgende Grensstreek 
Eilermark zaterdag en Sportlust. 

Zin om te korfballen?  
Wat dacht je van Ons Clubje?
GKV Ons Clubje is een korfbalvereniging die jou een leuke 
dag vol sport en spel biedt.

Sport, spel en plezier
Sport en spel binnen een 
kleinschalige, persoonlijke 
vereniging? Ons Clubje is een 
gezellige sportvereniging met 
veel aandacht voor jeugd. We 
laten kinderen op een laag-
drempelige, speelse manier 
kennis maken met sport. Ieder 
korfbalteam bestaat uit zowel 
jongens als meisjes. Dit maakt 
de sport uniek en zorgt voor 
een leuke dynamiek.

Waarom korfballen?
Korfbal is een gemengde sport. 
Korfbal is een teamsport. Korf-
bal is een dynamische sport. 
Korfbal is een gevarieerde 
sport. Korfbal heeft een veld- 
en zaalcompetitie. Nederland 
is de beste in korfbal.

Kangoeroe Klup
Er bestaat ook een Kangoeroe 
Klup bij Ons Clubje. Dit is 
bedoeld voor kinderen vanaf 
ongeveer 2,5 tot 5 jaar. Onder 
ervaren begeleiding worden er 
spelletjes gedaan, zowel bin-
nen als buiten afhankelijk van 
het weer. Voor kleine broertjes 
of zusjes van kinderen die al 
aan de korfbaltrainingen mee-
doen is het leuk dat er ook voor 
hen activiteiten zijn. Ouders 
kunnen hun kinderen op een 
leuke wijze laten spelen en 
sporten met andere kinderen.

Ons Clubje is meer dan 
korfbal alleen
Behalve sportieve inspannin-
gen organiseren we ook 

andere activiteiten voor de 
jeugd. Zo gaan we elk jaar op 
vossenjacht, werken we aan 
onze creativiteit tijdens de 
Playbackshow, gaan we op 
kamp en bezoekt Sinterklaas 
de korfbalclub!

Interesse neem dan contact 
met ons op: 
Jtc@gkv-onsclubje.nl 
of bezoek onze website: 
www.gkv-onsclubje.nl

Nieuwe trainer voor selectie 
van Ons Clubje
GLANERBRUG – De selectie 
van G.K.V. start het nieuwe 
seizoen onder leiding van 
Gernand Bakhuis (48). 
Trainer/coach Gernand Bak -
huis was vorig seizoen nog 
actief bij het Sibculose 
Kios’45. Ons Clubje komt uit 
in de 4e klasse, zowel op het 
veld als in de zaalcompetitie.

“Het is goed dat wij Gernand 
hebben kunnen binnenhalen 
als trainer/coach van ons eer-
ste”, meent voorzitter Peter 
van de Steeg. “Gernand weet 
wat het betekent om met een 
relatief kleine vierde klasse 
selectie te werken. 

Wij wensen Gernand veel suc-
ces en korfbalplezier toe”. 

Rommelmarkt Ons Clubje 
gaat niet door
De rommelmarkt van G.K.V. 
Ons Clubje gaat op vrijdag 11 
september niet door.

Berenjudo: Proeflessen kleuterjudo 
LOSSER - Op zaterdag 5, 12 en 19 september zijn er bij Judo 
Losser proeflessen berenjudo. Het berenjudo is een judo-
activiteit speciaal ontwikkeld voor kinderen van 4 en 5 jaar. 
Judo is de basis en die wordt aangeboden door verschillende 
spelvormen.

Berenjudo is een echte all-
round bewegingsactiviteit. Tij-
dens de lessen wordt inge-
speeld op alle vijf motorische 
vaardigheden (snelheid, 
kracht, lenigheid, uithou-
dingsvermogen en coördina-
tie) door te rollen, vallen, 
springen, balanceren en klau-
teren. Ook is er aandacht voor 
sociale aspecten, zoals samen-
werken, winnen en verliezen, 
zelfbeheersing, luisteren naar 
anderen en voor jezelf opko-
men.
Het berenjudo wordt verzorgd 

door een speciaal door de 
Judo Bond Nederland opge-
leide trainer. Aanmelden voor 
de proeflessen kan door een 
mail te sturen naar info@judo-
losser.nl. Meer informatie op 
www.judolosser.nl
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Almelo (3x)
Arnhem
Borculo

Borne
Delden
Denekamp

Dinxperlo
Doetinchem
Emmen

Enschede (7x)
Enter
Glanerbrug

Goor
Haaksbergen
Hengelo (2x)  

   Hoogeveen
   Losser 
   Nijverdal
   
      

Oldenzaal (3x)
Ootmarsum
Overdinkel

Raalte
's Heerenberg
Tubbergen

Ulft
Winschoten
Winterswijk (3x)

www.diegrenze.nlwww.diegrenze.nl

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

Almelo (3x) Ulft Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.

De aanbiedingen zijn geldig van
31 augustus t/m 14 september 2020. 

Dove 

Hansaplast
Sensitive XL pleister 6x7cm 
5 pleisters

M&M's     
Peanut 45gr of crispy 36gr
Per stuk € 0,29

Lion/Twix     
Lion 2go choco bar 33gr of twix 50gr
Per stuk € 0,29

Maltesers 

Wrigley's      
Extra mega peppermint 86gr
Per stuk € 0,29

Mexx
Eau de toilette look up now 50ml

Sourcy
Mineraalwater sprankelend 500ml
Per stuk € 0,29

Robijn     
Wasverzachter 
orange rush 750ml

Zeeuws meisje
Plantaardig margarine 250gr
Per stuk € 0,29

Hondenvoer     
Alle beschikbare varianten 100gr
Per stuk € 0,29

37gr
Per stuk € 0,29

Theramed
Tandpasta fresh explosion x-ite 75ml
Per stuk € 0,29

Andrélon
Alle beschikbare varianten 
shampoo & conditioner 300ml

Handwaslotion original 250ml

Pepsi
Light fles 1,5 liter
Per stuk € 0,59

Coca Cola
Light taste 330ml of lemon zero 330ml
Per stuk € 0,29

30 wasbeurten

-90%

-65%-52%

30 wasbeurten30 wasbeurten

-68%-40%-89%

-81% -85%

-77%

-73%

€ 8,90
elders

-69%

Hansaplast MexxAndrélon

€ 8,90€ 8,90
elderselderselders

Wrigley's   

-73%

€ 0,69

-81%

€ 4,31
elders

€ 6,36
elders

-84%

€ 1,00

€ 5,22
elders

€ 3,59
elders

€ 6,48
elders

€ 5,10
elders

€ 8,45
elders € 1,15

elders € 3,09
elders

M&M's  

€ 19,44
elders

€ 5,99
elders

6 VOOR

€ 1,00

€  3,65
elders

€ 4,09
elders€ 1,00

€ 10,96
elders

4 VOOR

€ 1,00

-79%

€ 27,36
elders

5 VOOR

€ 1,00

€ 1,50

6 VOOR

€ 1,00 6 VOOR

€ 1,00

6 VOOR

€ 1,00

€ 6,99

6 VOOR

€ 1,00

6 VOOR

€ 1,00 4 VOOR

€ 1,99 € 5,99
TRAY À 

24 BLIKJES

MEDIKAMENTE   MEDIKAMENTE   
PARFUMERIEPARFUMERIE  DIE GRENZEDIE GRENZE  


