
Welkom bij 
Tubantia

We wensen u heel veel leesplezier. 
Met deze brochure ontdekt u hoe u optimaal kunt genieten van Tubantia.

Want er zit meer in uw abonnement dan u denkt.



✓  Altijd het laatste nieuws via tubantia.nl 
Als abonnee heeft u altijd en overal 
toegang.

✓  Diep geworteld in de regio met een 
uitgebreid netwerk.

✓  Elke dag landelijk en internationaal sport-
nieuws, maar ook bij u uit de regio: uitslagen, 
reportages en achtergronden.

✓  Elk weekend het extra dikke 
&Magazine.

✓  Topics: alles uit de 13 beste kranten 
in één overzicht.

✓  24 uur per dag en 7 dagen in de week 
online service via tubantia.nl/service.

✓  Korting op boeken en tickets in 
de Webwinkel. 

✓  Bijzondere uitstapjes maken met 
Tubantia Club.

✓  Ook de digitale krant lezen. Op computer, 
tablet of smartphone.

✓ Gratis redactionele nieuwsbrieven.

Uw Tubantia in het kort

Onderdeel van

http://tubantia.nl
http://tubantia.nl/service


Uw Tubantia in het kort Welkom bij Tubantia

Welkom bij De Twentsche Courant Tubantia!

Met uw abonnement op Tubantia ontvangt u elke dag het nieuws uit Twente en de Achterhoek in uw 
brievenbus. Over mensen die het verschil maken, bedrijven en instellingen die meebouwen aan een sterke 
regio en bijzondere achtergronden die u nergens anders leest. Met daarbij een stevig pakket nieuws uit 
binnen- en buitenland en een dagelijks katern met verhalen die u persoonlijk raken.

Op zaterdag ontvangt u bovendien elke week het &Magazine met een boeiende mix van cultuur, media, 
wonen, eten, lifestyle en een uitgebreid interview met een bekende Nederlander die op dat moment in de 
actualiteit is.

In deze brochure treft u meer informatie aan over uw krant. We geven u praktische informatie over uw 
abonnement, digitale mogelijkheden, onze service en contactgegevens. 
Kortom, u kunt met deze brochure nóg meer genieten van uw krant. 

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Martha Riemsma
Hoofdredacteur Tubantia



Tubantia brengt al het nieuws dichtbij

Tubantia verschijnt in regionale edities om het nieuws nog dichterbij te brengen.

HART VOOR DE REGIO | OOG VOOR DE WERELD dinsdag 19 juli 2016

Prijs € 2,00
Jaargang 171
nr 168

Theoloog
Tom Mikkers:
‘Kinderen
willen is zo
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verwerk

je een
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organisaties
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met bijl en mes

Geen krant
ontvangen? Bel
088-0561570

Nederland & de Wereld
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Nederland & de Wereld

HETWEER

WÜRZBURG Een man heeft gistera-
vond in een regionale trein nabij het
Duitse Würzburg met een bijl en mes
passagiers aangevallen. 21 passa-
giers raakten daarbij zwaargewond.
Volgens Duitse media is de dader
door de politie neergeschoten. Over
de achtergrond van de aanslag was
gisteravond nog niets bekend.

Bert Hellegers
Oldenzaal/Enschede

Bovennormaal. Zo noemt beheerder Guus
Wijlens het bezoek dat recreatieplas Het
Rutbeek bij Enschede gisteren trok. Op een
‘gewone’ maandag komen niet meer dan
1.000 gasten, gisteren liep de teller op tot
3.500. Ook Het Hulsbeek deed het goed.
Het recreatiepark bij Oldenzaal trok giste-
ren rond 3.000 bezoekers, schat Rob Bever-
dam. Het Lageveld bij Wierden trok tussen
de 1.500 en 2.000 mensen.

Bij het Rutbeek en Huls-
beek moesten al deze men-
sen voor het eerst betalen om
te parkeren. Het nieuwe par-
keersysteem leidde bij diver-
se bezoekers tot verwarring.
Bij ouders bijvoorbeeld die
met de auto hun kinderen af-
zetten. Na het passeren van
de automatische slagboom kwam het besef
dat voor het uitrijden een dagkaart van 5
euro nodig is. Ook moest menig bezoeker
zoeken naar de betaalautomaten, die niet
op parkeerterreinen maar bij toiletgebou-
wen zijn geplaatst.

Eigenaar Regio Twente heeft op alle re-
creatieparken gedurende het hele jaar be-
taald parkeren ingevoerd. De seizoenkaart

is geldig voor zowel Het Rutbeek in Ensche-
de, Het Hulsbeek in Oldenzaal als het Lage-
veld in Wierden. Daarvan zijn er 2.500 ver-
kocht. Tot juni kostte die in de voorver-
koop 20 euro, nu 40 euro.
De overige bezoekers moeten per auto 5 eu-
ro betalen. Er wordt niet meer bij de toe-
gang gecontroleerd en afgerekend. Op de re-
creatieparken wordt op grote borden infor-
matie gegeven over het nieuwe betaalsys-
teem. Bovendien staat op slagbomen
‘inrijden=betalen!’.

Bij de ingangen zijn ook ca-
mera’s geplaatst. „Het komt
voor dat mensen ’s avonds
zonder te betalen van het par-
keerterrein afwillen en met
de slagbomen aan het trek-
ken gaan”, zegt beheerder
Rob Beverdam van Het Huls-
beek. „Dat wordt op beeld
vastgelegd. Die informatie

spelen we door aan de politie.”
Dat brengen of halen ook 5 euro kost, is

onwenselijk. Regio Twente studeert op de
mogelijkheid kiss & ride-plekken aan te
leggen. Zowel Piet Heuvelmans van de On-
dernemersvereniging Hulsbeek als Klaas
Hoff van Klimbos Buitenhoff op Het Rut-
beek hebben daarop aangedrongen.
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Betalen bij de
recreatieplas

di 29 C̊

Mooi weer en vakantie lokten gisteren
duizenden naar het Hulsbeek en Rutbeek. Voor
het eerst moesten ze betalen om te parkeren.

wo 32 C̊

FOTO FLIP FRANSSEN

LopenLopenLopen ininin dededeLopen in de
brandendebrandendebrandende zonzonzonbrandende zon

Wennen aan dagtarief van 5 euro

Zoeken naar
betaalautomaat
en betalen voor
afzetten

50.000 deelnemers vertrokken
vanmorgen voor de honderdste

Vierdaagse van Nijmegen Pagina 6 & 7
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Achterhoek

Marjolein Rietman
Eibergen

‘H
et is allemaal nog
in een verken-
nende fase”, be-
gint horecaex-
ploitant Henk

Timmerman van Het Mulderhuis
voorzichtig. Maar even later, als
hij zijn plan ontvouwt, spat het
enthousiasme ervan af.

Hij ziet het voor zich: een
nieuw, in authentieke stijl opge-
trokken molenhuis tegenover het
huidige gebouw. Met oude stenen,
oude pannen en eenzelfde water-
rad, maar van binnen voorzien
van de modernste technologie. Zo-
dat de bezoeker als het ware een
cultuurschok krijgt als hij van de
oude molen de nieuwe binnen-
wandelt.

Timmerman werd aan het den-
ken gezet door een oude foto in
de hal van het Muldershuis. Daar-
op is te zien dat op de tegenover-
liggende oever vroeger een soort-
gelijk gebouw stond als de huidi-
ge molen. „Vergelijk het met de
watermolen in Haaksbergen, daar
staan er nog wel twee. Zo zou ik
het hier ook weer willen”, licht
hij zijn plan toe.

Toeristisch
Tot midden achttiende eeuw ston-
den er twee molens, een koren-

en een papiermolen. Ton Esman -
als secretaris van de Stichting Ei-
bergse Molens door Timmerman
betrokken - weet te vertellen dat
beide molens rond 1750 afbrand-
den, maar ook weer werden opge-
bouwd. Een molen werd in 1917
geheel gesloopt, maar de korenmo-
len staat er nog steeds. Heden ten
dage met slechts een toeristische
functie.

Dat toeristisch aspect wil Tim-
merman er sowieso inhouden,
maar hij wil meer. De energiewin-
ning is de belangrijkste peiler in
zijn plan en de derde functie

moet een educatieve worden.
Voor studie op universitair ni-
veau, maar evenzeer voor school-
reisjes.

De Eibergse architect Rob Klein
Goldewijk is inmiddels ook aange-
haakt, en hij heeft wel beeld bij
een authentiek pand met een ul-
tramoderne binnenkant. Hij loopt
bovendien ook al een tijdje rond
met het idee van energie opwek-
ken met de watermolen.

Timmerman doet zijn uiterste
best om veel partijen enthousiast
te maken voor het plan. „We moe-
ten draagvlak kweken en geld bin-

nenslepen. Gisteren nog had ik
een gesprek met iemand van Lo-
chemEnergie. Hij was onder de in-
druk van de hoeveelheid water
die in de stuw naar beneden stort.
Hij zag echt mogelijkheden.”

Die nabijgelegen grote stuw in
de Berkel neemt Timmerman ook
mee in zijn plan, want de kracht
van twee watermolens is te gering
voor een grote opbrengst.

„Het zou toch prachtig zijn als
we hiermee in elk geval de hele
marke Mallem energieneutraal
zouden kunnen maken”, mijmert
hij.

Plan om honderden huishoudens in marke Mallem stroom te bezorgen

Watermolen als energiebron

� Secretaris Ton Esman van de Stichting Eibergse Molens (links) en horecaexploitant Henk Timmerman van Het Mulderhuis op de plek
waar de tweede watermolen zou moeten verrijzen. FOTO EMIEL MUIJDERMAN

De Colubris Environment bedrij-
vengroep in Winterswijk heeft
de grootste opdracht uit haar ge-
schiedenis op de wal gesleept.
Dat deed het samen met de
dochterbedrijven Redox Water
Technology en Ingenieursbu-
reau Schneider en een Ameri-
kaanse partner.

WINTERSWIJK

Het gaat om een opdracht van 12,5

miljoen dollar. Het bedrijf gaat
daarvoor een groot afvalwaterzui-
veringsproject bij een vleesbedrijf
in Michigan uitvoeren.

Bij deze klus wordt de specialis-
tische kennis en de technische ap-
paratuur van Redox Water Techno-
logy en Ingenieursbureau Schnei-
der gebruikt. ,,Door de innovatie-
ve kracht van onze bedrijven en
de positieve inzet van de mede-
werkers kunnen we dit soort unie-
ke orders binnenhalen”, zegt com-

mercieel manager Maurice Nijrol-
der van de bedrijvengroep.

De dochterondernemingen zijn
de afgelopen crisisjaren steeds
meer gaan samenwerken. Dat
droeg onder meer bij aan dit suc-
ces. ,,Door krachtenbundeling van
onze dochters sluiten wij nu per-
fect aan op de vraag van de markt.
Wij verwachten dan ook in de toe-
komst meer soortgelijke projecten
uit te kunnen voeren. De grote or-
der betekent ook dat we op zoek

gaan naar nieuwe medewerkers.
Onder meer komen er vacatures
voor monteurs en engineers.”

John Luppens, procestechno-
loog en areamanager bij Redox
Water Technology, haalde het pro-
ject binnen. Dat lukte met hulp
van businessunitmanager Paul
Geessinck en de ingenieurs van In-
genieursbureau Schneider.

,,Het vleesbedrijf wilde bij de
aanschaf van een waterzuive-
ringsinstallatie de kosten vermin-

deren en ervan verzekerd zijn dat
de installatie blijft voldoen aan de
normen onder alle denkbare om-
standigheden’’, legt Luppens uit.
,,Met onze kennis hebben wij naar
de beste en voordeligste oplossing
gekeken voor de lange termijn.”

De Colubris Environment be-
drijvengroep heeft haar hoofd-
vestiging in Winterswijk. Daar
zijn ook vijf dochterondernemin-
gen gehuisvest. De zesde zit in
Amersfoort.

Wemoeten
voor het plan
draagvlak
kweken en geld
binnenslepen
---Henk Timmerman,
Het Mulderhuis

Miljoenenopdracht levert extra arbeidsplaatsen op

Muldershuis wil
met Mallumse
watermolen
energie gaan
opwekken. Om er,
als het even kan,
zo’n 250 tot 300
huishoudens mee
van stroom te
voorzien.
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Almelo
Kaartverkopers

De Koornmarkt in Almelo was za-
terdag voor de dertiende keer
het decor van het Pleinconcert,
een initiatief dat jonge mensen
in contact brengt met klassieke
muziek. Volle terrassen, 500
stoelen waarvan een groot deel
continu bezet was; de organisa-
tie mocht niet klagen.

ALMELO

Het kost wat, maar dan heb
je ook wat. Jan Krol, voor-
zitter van de Stichting

Pleinconcert, geniet deze zaterdag
van de optredens op de Koorn-
markt. Of het nu de Big Basement
Band van de Kaliber Kunsten-
school, het Leerorkest Music2ge-
ther of het Twents Jeugd Symfo-
nie Orkest is; Krol mag er graag
naar luisteren, omdat het een posi-
tief gevoel teweeg brengt. „Als je
dan die kinderen op het podium
een handkus ziet geven naar hun
ouders, voor het optreden... Zo
aandoenlijk en ontroerend.”

De voorzitter vindt het belang-
rijk dat het gratis concert voor ie-
dereen toegankelijk is. Want het
is een manier om de jeugd in con-
tact te brengen met muziek. Het
is al jaren de insteek van het Plein-
concert. Daarom dat bijvoorbeeld
ook het Leerorkest, met leerlingen
van vluchtelingenschool Het Pa-

let, De Triangel en Roets, een op-
treden verzorgt.

Zuiver
En dat hun nummers niet alle-
maal even zuiver zijn? Tsja, dat
kan ook niet anders. „Ze kregen
zeven weken geleden voor het
eerst een trompet of saxofoon in
de handen”, verklaren Henrieke

Nijman van het Leerorkest en Eri-
ka Bijlsma van Kaliber. Nijman:
„Het was hun eerste kennisma-
king met muziek. Ze waren ra-
zend enthousiast, maar vonden
het ook super spannend. Ze heb-
ben nog nooit voor zoveel men-
sen opgetreden.”

Dirigent Frank van Nus kan na
afloop dan ook niet anders dan

trots zijn. Hoewel niet iedere mu-
zikant in de dop zijn stokje even
goed volgde, ging het vooral om
het plezier. „Dat straalt over op
het publiek. De kinderen op het
podium laten aan Almelo zien
waarom het zo leuk is om muziek
te maken.”

Om voor zo’n groep te mogen
staan, Van Nus vindt het heel

dankbaar werk. „De kinderen van
Het Palet krijgen misschien nooit
de gelegenheid om muziek te ma-
ken, als Kaliber en de gemeente
dat niet mogelijk maken.” En dat
ze graag wat willen leren, heeft
hij wel gemerkt. „Kinderen zijn
kinderen; of ze nu uit Nederland
of uit Syrië komen, ze willen
graag muziek maken.”

Touroperator gaat sa-
menwerking aan met
voetbalclub. Pagina 8

Jan en Klaas samen 100
jaar betrokken bij jubile-
rend PH. Pagina 8 & 9

� Vooral oudere toeschouwers genoten zaterdagavond van het Twents Jeugd Symfonieorkest, onder leiding van Carl Wittrock. Overdag
bezochten ook veel kinderen het Pleinconcert. FOTO BERT KAMP

ALMELO Vervoersbedrijf Syntus
is van plan om een buurt- of bel-
bus op het traject van lijndienst 25
te laten rijden.

De route met zeven haltes is on-
geveer 1,7 kilometer lang en slin-
gert zich van het NS-station naar
de wijk het Aalderinkshoek, met
het eindpunt bij verzorgingshuis
Hoog Schuilenburg. Een rit duurt
negen minuten. Lijn 25, is sinds
jaar dag de naam. Tot aan het ein-
de van dit jaar, want vervoersbe-
drijf Syntus heeft besloten om de

lijndienst op te heffen omdat er te
weinig passagiers in de bus stap-
pen. Volgens Syntus blijkt uit over-
zichten dat op zaterdag gemiddeld
50 mensen van de buslijn gebruik
maken en op doordeweekse dagen
125. Dat lijkt nog een behoorlijk
aantal, maar in het licht bezien
dat de bus om het half uur, dertig
keer per dag, rijdt, zijn het gemid-
deld vijf passagiers per rit. „Abso-
luut niet rendabel’’, kwalificeert
woordvoerder Hanneke Ruiter
van Syntus.

Het vervoersbedrijf lijdt per jaar
ongeveer een miljoen euro verlies

op openbaar vervoer in Twente en
heeft daarom moeten snijden in
buslijnen. Ook verbindingen in
Enschede, Boekelo, Hengelo en
Borne verdwijnen. De provincie -
bevoegd gezag als het gaat om
openbaar vervoer - is daar afgelo-
pen woensdag mee akkoord ge-
gaan.

Observaties
Van de zes lijnen die opgeheven
worden, trekt lijn 25 in Almelo
nog de meeste passagiers, weet
Syntus-woordvoerder Ruiter. Ze
vertelt dat uit obeservaties is ge-
bleken dat in piektijden - ’s och-
tends voor negenen en halverwe-
ge de middag - vooral scholieren
van Pius X College in de bus zit-
ten en buiten die uren vooral
ouderen. Om met name de oude-
ren van dienst te blijven, wil Syn-
tus direct na opheffing een alter-
natief bieden voor lijndienst 25.
Daarbij wordt gedacht aan een
buurtbus. Dat is een achtpersoons-

busje, dat rijdt volgens een vaste
dienstregeling. „Daarmee laten
we het vervoer beter aansluiten
op de reizigersvraag”, benadrukt
Ruiter. Een buurtbuskaartje kost
1,50 euro per rit. Er kan afgere-
kend worden met OV-chipkaart.

De Syntus-buurtbus, die op
sommige routes al rijdt in Twente,
wordt bestuurd door vrijwilligers.
„Daarbij wordt dan een vereni-
ging opgericht die de chauffeurs
regelt. Syntus begeleidt dat proces.
We hebben daar goede ervaringen
mee”, verklaart de woordvoerder.

Een ander mogelijk alternatief
voor lijn 25 is een zogeheten wens-
bus, eveneens achtpersoons, maar
dan op afroep. Ruiter: „Het zou
kunnen, maar dit concept moet
nog ontwikkeld worden.”

Rest de vraag: wat moeten
straks de scholieren, die nu ge-
bruik maken van lijn 25? Syntus
gaat er vanuit dat ze het stuk van
station naar school wel kunnen lo-
pen of fietsen.

Geesteren is even de
hoofdstad van de paarden-
sport. Pagina 10 & 11

Busje komt zo... op lijn 25
Lijn 25, station -
Aalderinkshoek,
wordt opgeheven,
maar Syntus
komt met een
alternatief.

Optreden
met een
grote
glimlach

Transfer: Oad
naar Heracles

De mensen op
het CSI Twente

Alternatief Syntus: buurt- of belbus naar Aalderinkshoek

Lijn 25 is absoluut
niet rendabel. Met
het alternatief sluit
vervoer beter aan op
de reizigersvraag
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Enschede
Rouwcentrum

Saamhorigheid maakt
Zomerfeesten weer tot
succes. Pagina 10 & 11

Lekker zonnen
in hartje stad

Boekelo heeft in kerkge-
bouw eindelijk eigen uit-
vaartcentrum. Pagina 9

Een deel van het Polaroid-ter-
rein is omgetoverd tot stads-
strand Klein Berlijn. Daar wa-
ren dit weekeinde vooral jon-
ge gezinnen te vinden. Ko-
mend weekeinde is het ook
open. FOTO EMIEL MUIJDERMAN

Rietmolen bruist

Anja Kruise
Enschede

De meeste van deze 2.000 huis-
houdens hebben volgens Twente
Milieu al twee keer een brief ont-
vangen met het verzoek de bak-
ken te laten registreren, maar heb-
ben dat niet gedaan.

Volgens een woordvoerster van
het afvalverwerkingsbedrijf gaat
het veelal om bewoners van nieu-
we huizen en om mensen die ka-
potte containers hebben die zij
eerst moeten laten vervangen
door nieuwe bakken.

De nog niet gechipte contai-
ners worden ondertussen wel ge-
leegd. „We willen mensen toch
de kans geven om hun containers
aan te bieden”, aldus de woord-
voerster. Daarom stuurt Twente
Milieu opnieuw brieven met het
verzoek de afvalbakken alsnog
aan de straat te zetten om te laten

chippen. „Daarna zullen we met
containerhangers gaan werken
om op die manier duidelijk te ma-
ken wat bewoners moeten doen
om hun containers gechipt te krij-
gen.” In principe houdt het daar-
na voor Twente Milieu op en zul-
len ongechipte containers niet
meer worden geleegd.

DVL Milieuservice uit Joure be-
gint deze week in opdracht van
Twente Milieu aan de tweede ron-
de van het chippen van container-
bakken in onze stad.

Het bedrijf stopte ruim twee
weken geleden met de werkzaam-

heden. „We liggen op schema,
maar er blijft altijd zo’n 5 procent
aan adressen over waar de bak-
ken om verschillende redenen
nog niet zijn gechipt”, zegt direc-
teur Douwe Lingen van DVL Mi-
lieuservice.

Volgens Lingen gaat het behal-
ve om nieuwbouwhuizen bijvoor-
beeld ook om eengezinswonin-
gen die zijn omgebouwd tot
meerdere appartementen of wo-
ningen die eerst leeg stonden
maar die nu worden bewoond.

In de eerste brief met de
stickers die op de te chippen con-
tainers moeten worden geplakt,
stond dat afvalbakken die na 1
juli niet zijn gechipt niet meer
worden geleegd. Deze containers
worden dus nog wel gewoon ge-
leegd.

Na de tweede ronde zal vol-
gens Douwe Lingen een gering
percentage containers ongechipt
blijven. „1 a 1,5 procent, dat is al-
tijd zo, is onze ervaring na twin-
tig jaar.”

Het chippen van afvalcontai-
ners is nodig om (vanaf januari)
de vuilniswagens te kunnen la-
ten registreren hoe vaak contai-
ners aan de straat worden gezet.
Bewoners betalen voor het aantal
keren dat zij hun grijze container
aan de straat zetten. Het ophalen
van papier en gft blijft gratis. Dit
nieuwe afvalsysteem heet diftar.

2.000containers zijn
nog niet gechipt

ENSCHEDE D66 en Groen-
Links dienen morgenavond
in de raadsvergadering een
motie in met daarin een nega-
tief advies over het schrap-
pen van de buslijnen 5 en 6.
Vervoersmaatschappij Syntus
maakte vorige week kenbaar
lijn 5 gedeelte Hogeland en
lijn 6 tussen station Ensche-
de en Boekelo op te heffen.
Beide fracties vragen het col-
lege uiterlijk in het eerste
kwartaal van 2017 met een vi-
sie op het openbaar vervoer
te komen. Op basis hiervan
moet een oplossing worden
gevonden voor het bereik-
baar houden van Boekelo en
Hogeland.

� Containers kunnen nog worden gechipt. FOTO EMIEL MUIJDERMAN

2.000
huishoudens
hebben hun
afvalbakken nog
niet laten
registreren.

Na de tweede
ronde blijft er zo’n
1 à 1,5 procent over.
Dat is altijd zo

---D. Lingen, DVL Milieuservice

Motie buslijn
5 en6

DVL Milieuservice begint aan tweede registratieronde
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Hengelo
Herontwerpen

Culturen ontmoeten el-
kaar. Het smaakt naar
meer. Pagina 10 & 11

Studenten HAN willen
binnenstad herinrichten

Pagina 8 & 9

Kleurrijk
festival Goor

HENGELO Het antwoord van het
college van B en W liet geruime
tijd op zich wachten, maar nu ligt
er een reactie op een brief van een
bezoeker van het Lambooijhuis.
Die wilde graag eens in gesprek
over het gedoogbeleid voor soft-
drugs. Maar dat is zinloos, vindt
het college: „Noch de gemeente-

raad, noch de burgemeester kan
hier landelijk beleid of wetgeving
op maken.” Als de bezoeker het
landelijk beleid wil veranderen.
moet hij maar naar Den Haag,
luidt de boodschap.

Want de gemeente Hengelo
houdt zich gewoon aan de landelij-
ke wetgeving op het gebied van

softdrugs. Dat had de Lambooij-
huisbezoeker juist graag veran-
derd willen zien. Hij had daarom
graag over medicinaal gebruik en
de wettelijke acceptatie van drugs-
hulpverlening willen praten.

Dat verzoek hing samen met
een brief van ‘het collectief’ en
‘mede-belanghebbenden’ van de
kunstsociëteit aan de Langestraat
met het verzoek om een plek waar
het gebruik van softdrugs is toege-
staan. De aanleiding vormde het
besluit van het bestuur van het
Lambooijhuis om een rookverbod
in te stellen, inclusief het niet
meer toestaan van ‘het nuttigen
van cannabis’. Dat hakte erin,

want vrijwel iedere bezoeker ge-
bruikte softdrugs in het Lambooij-
huis, aldus het collectief. Zowel
‘medicinaal en/of recreatief.’ Voor
dat medicinale gebruik was volop
aanleiding, menen de briefschrij-
vers, die daarbij een aantal aandoe-
ningen onder de vaste bezoekers
op een rij zetten.

Een greep uit de kwalen: leuke-
mie, fantoompijn door amputatie,
hernia’s - ‘1 persoon: 4 rug- en 3
nekhernia’s’ - incomplete dwars-
laesie, reuma/artrose, ADHD en
restless legs. Dat verklaarde het
medicinale gebruik van cannabis,
aldus het bezoekerscollectief. Bo-
vendien: „Het grootste deel van

deze personen is alleenwonend en
ziet mede daardoor het Lambooij-
huis als tweede huiskamer.”

„Ze genieten hier ieder op hun
eigen manier van diverse soorten
kunst. Daarnaast gebruiken ze in
het Lambooijhuis hun cannabis
en informeren elkaar over de wer-
kingen en waarden van cannabis,
maar ook waar de juiste en/of bes-
te cannabis te verkrijgen is.”

Maar het college kan ze niet hel-
pen. Die reactie liet overigens
ruim een jaar op zich wachten. B
en W bieden daarvoor hun excu-
ses aan. „Door ziekte en functie-
wisseling is uw brief helaas te laat
aan bod gekomen.”

‘College kan softdrugsbeleid
niet op eigen houtjewijzigen’

� Tropical Night trok duizenden bezoekers naar de binnenstad. De Pastoriestraat slibde zoals wel vaker dicht. FOTO EMIEL MUIJDERMAN

HENGELO Twee Enschedeërs
in de leeftijd van 23 en 26 jaar
zijn zondagmorgen op de Mars-
kant aangehouden. Het tweetal
maakte deel uit van een grotere
groep en was betrokken bij een
vechtpartij waarbij volgens de
politie over en weer rake klap-
pen werden uitgedeeld.

De twee mannen zijn opge-
pakt en ingesloten op het bu-
reau. Dat gebeurde tegen 2.30
uur.

Een 23-jarige inwoonster van
Hengelo deed, naar aanleiding
van de vechtpartij, aangifte van
mishandeling. De politie stelt
nog een nader onderzoek in
naar de toedracht van de vecht-
partij.

HENGELO Hoe langer de rijen
voor de pinautomaten, hoe ge-
slaagder een evenement. En hoe
blijer de horeca. Dat was zaterdag
het geval met Tropical Night in de
binnenstad. Het zat de organisatie
en de vele duizenden bezoekers
helemaal mee. Het weer bereikte
voor Nederlandse begrippen rede-
lijk tropische waarden en het op-
pakken van de oude formule - de
nadruk op dance is weer ingeruild

voor ‘latin’ - blijkt een juiste
greep.

In feite begon Tropical Night al
om 12.00 uur ’s middags op het ‘ro-
de plein’ op de hoek Enschedese-
en Drienerstraat, met een grote
rol voor danscentrum El Centro
de la Salsa. De workshops vielen
in de smaak, jongeren en ook heel
veel ouderen maakten er kennis
met merengue en salsa.

Later op de avond liep het hele-

maal vol in de avond en nacht.
Slenteraars kwamen traditioneel
vast te zitten bij de podia op de
Enschedesestraat bij de Twee We-
zen en Stravinsky, op het plein
voor De Appel en op de Pastorie-
straat. In dit horecastraatje ging
deze zaterdagavond ook Hengelo’s
oudste café Het Neutje na twee
jaar weer open.

Iets verderop woedde Tropicalal-
ternative op het pleintje aan de

Beekstraat. De organisatie van
BAM! Festival en poppodium De
Nul had hier zeven bands gere-
geld, van Dramali met Afrikaans
repertoire tot de latin-reggaeband
Roots Palmera. Het begon hier vo-
rig jaar met vier bands.

Op naar de dertigste editie, vol-
gend jaar. Wat woordvoerder Ge-
orge ten Brummelhuis van Hore-
ca Hengelo betreft met meer feest
overdag, op meer locaties.

Late reactie op pleidooi bezoekers
Lambooijhuis om medicinaal gebruik
van cannabis in kunstsociëteit toe te
staan.

Arrestaties
vechtpartij

Tropical Night terug naar tropisch, en dat bevalt

Gemeente zegt zich aan landelijke regels te houden
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Oldenzaal
Feest

Engelbert Heideman
Oldenzaal

Oldenzaal kan medio augustus
weer genieten van toptennis. Het
sterkst bezette toernooi in Twen-
te en omgeving wordt dan ge-
speeld op de banen van OLTC
Ready. Dankzij een nieuwe
hoofdsponsor (Rabobank) heeft
de vereniging de begroting rond
kunnen krijgen.

‘Het Rabobank Future Olden-
zaal 2016’, zo luidt officieel de
naam van het futuretoernooi dat
van 13 tot en met 21 augustus
wordt gehouden op banen in
Park Kalheupink. Het wordt de
derde editie van het toernooi in
Oldenzaal. De afgelopen twee
jaar was Parker Hannifin de
hoofdsponsor. „Wij zijn erg blij

dat Parker wel ‘goldsponsor’
blijft”, vertelt Koen Groenewold,
voorzitter van OLTC Ready.

Het futuretoernooi is een eve-
nement voor overwegend jonge
spelers die globaal tussen de
nummers 250 en 1.000 van de we-
reldranglijst bivakkeren. Onder
wie Nikki Luttikhuis, die op ba-
sis van haar ranking is geplaatst
voor het hoofdtoernooi. Nikki is
de dochter van toernooidirecteur
Ad Luttikhuis. Twee speelsters
van het eerste team van OLTC
Ready, Karin Loranc (Enschede)
en Maxim van Ossenbrugge (Los-
ser), alsmede de 16-jarige Henge-
loër Eelco van Buren krijgen de
kans om zich via het kwalificatie-
toernooi te plaatsen.

Met de nieuwe hoofdsponsor
heeft Ready de begroting rond.

„Het is mooi dat de Rabobank
het belang van dit toernooi in-
ziet, ook voor de breedte van de
sport. Spelers die hier meedoen,
zijn toch een voorbeeld voor jon-
ge spelers die net aan het begin
van hun carrière staan.”

Hierin past naadloos dat de Ra-
bobank ook sponsor wordt van
de gehele jeugdafdeling van Rea-
dy. Na dit toernooi vindt er een
evaluatie plaats, maar de intentie
is nu al om dan een nieuwe over-
eenkomst voor drie jaar aan te
gaan, als jeugdsponsor en als
hoofdsponsor van het futuretoer-
nooi.

Groenewold vindt het geen en-
kel probleem dat het toernooi ge-
lijk valt met het Boeskoolfeest in
Oldenzaal. „Wij passen de tijd-
stippen van sommige evenemen-
ten zoals van de Ladies Night, de
sponsormiddag en de Kidsday ge-
woon aan. En de wedstrijden
zijn ’s avonds tegen acht uur al-
tijd afgelopen, dus dat is geen en-
kel probleem.”

Pagina 8 ‘Nu niet meer zo snel
uitwijken’

� Met de Plechelmusbasiliek als toeschouwer treedt een Abba-tributeband op tijdens De Verjoardag. Mede door het mooie weer trekt het
optreden veel publiek naar het kerkplein. REINIER VAN WILLIGEN

Bijzonder evenement
in Ootmarsum.

Pagina 8 & 9

Futuretoernooi:
toekomst zeker

Rabobank nieuwe hoofdsponsor

Op de banen van OLTC Ready
wordt in de week van ‘de Boeskool’
het futuretoernooi gehouden.
Begroting topevenement is rond.

De Lutte geniet van
zonovergoten Helle-
hondsdagen. Pagina 8

OLDENZAAL Het was een opmer-
king van een van de vele bezoe-
kers van De Verjoardag in Olden-
zaal. ‘Het lijkt wel of we in Frank-
rijk zijn in plaats van in Olden-
zaal.’

Marcel Willemsen, mede-organi-
sator van het evenement ter vie-
ring van de geboortedag van de
heilige Plechelmus, moest erom la-
chen. „Terwijl we dit plein al
sinds mensenheugenis hebben in
Oldenzaal, zo zie je maar weer.”

De tweede editie van De Verjoar-
dag was weer een succes, mede
door het mooie weer. Na het con-
cert op zaterdagavond in de basi-
liek, was het buiten op het plein
feest met een Abba-tributeband.
„Eerst een moment van rust en be-
zinning, daarna een feestje, een
prachtige combinatie” vindt Wil-
lemsen. En dat vinden de Oldenza-
lers ook, want het was behoorlijk
druk.

Ondertussen denken de organi-
satoren al weer na over de derde
editie. Willemsen: „We hebben
een enthousiaste groep bij elkaar.”

Elkaar
ontmoeten

‘Verjoardag’
zet plein
Plechelmus
in het licht

OOTMARSUM Ootmarsum
maakt een goede kans op ereme-
taal bij de verkiezing van het
groenste stadje van Europa. Dat
heeft juryvoorzitter Rudi Geer-
ardyn van de Entente Florale za-
terdagmiddag gezegd tijdens
het bezoek van de jury aan Oot-

marsum. De jury heeft tien cri-
teria opgesteld waarop de deel-
nemers worden getoetst. Wie
aan alle criteria voldoet, krijgt
goud. Ook is er zilver en brons.
„De finalisten zijn bijna altijd
goed genoeg voor tenminste
brons”, aldus de Belg.

Grote kans op eremetaal
voor ‘groen’ Ootmarsum

* maximaal 2 gratis per klant

D E Z E
WEEK

Slagerij Kosse
Glindestraat 54 | Oldenzaal

Tel.: 0541 - 518 683
Winkelcentrum Zuid Berghuizen
Oldenzaal | Tel.: 0541 - 530 270

Gekruide 
kipfilet

€5.504 stuks
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Reggestreek

Stijldansen blijft
populair in Wier-
den. Pagina 8

Gezin Arjen Ger-
ritsen blij met Al-
melo. Pagina 12

Geesteren
hoofdstad
paardenwe-
reld pagina 10 & 11

Suzanne van Gaale
Haarle

Staatsbosbeheer wil een vaste
schaapskudde op de Sallandse
Heuvelrug laten grazen. Daarbij
komt er een ecologische heide-
boerderij. Het wordt een project
van Staatsbosbeheer in samenwer-
king met de gemeenten Hellen-
doorn en Rijssen-Holten.

Het is één van de projecten die
voorkomt uit de stimuleringsagen-
da van de twee gemeenten. Sa-

men met ondernemers, omwonen-
den, beheerders en maatschappe-
lijke organisaties is in de afgelo-
pen maanden veelvuldig van ge-
dachten gewisseld op openbare
bijeenkomsten, waar de organisa-
ties en de bevolking hun ideeën
konden delen om natuur, recrea-
tie en economie in en rond het na-
tionaal park te versterken.

Een permanente schaapskudde
werd daarbij veelvuldig genoemd.
,,Een schaapskudde is zowel voor
de natuur als voor de recreatie in-

teressant,” aldus Herman Brink,
hoofd van Staatsbosbeheer Over-
ijssel.

,,Schapen onderhouden de hei-
de, een oppervlakte van zo’n 1.400
hectare. Ook de korhoenders profi-
teren ervan, want die eten de vlie-
genlarven op de keutels. Verder is
een kudde een geweldige pu-
bliekstrekker en kunnen er aller-
lei activiteiten als lammetjesda-
gen en heidewerkdagen worden
gehouden.”

Twilhaar
Als locatie heeft Staatsbosbeheer
de bestaande schaapskooi bij Twil-
haar op het oog. Deze schaapskooi
wil men inrichten als heideboer-
derij. Een innovatief concept waar
het ministerie van Economische
Zaken pilotgebieden voor zoekt.

,,Als Staatsbosbeheer zijn wij
hierbij betrokken en we zien kan-
sen voor de Sallandse Heuvelrug

om één van die pilotgebieden te
zijn.”

Op een heideboerderij staat de
ecologisch kringloop centraal. Zo
wordt de schapenmest gebruikt
als bemesting om bloemrijke hooi-
landen en kruidenrijke akkers
weer terug in het landschap te
krijgen. Er is nu een tijdelijke
schaapskudde, die straks naar een
ander gebied gaat.

Voordat er daadwerkelijk een

schaapskudde op de Sallandse
Heuvelrug rondloopt, moet er nog
wel het een en ander gebeuren.
Zo zoekt Staatsbosbeheer vrijwilli-
gers voor het organiseren van acti-
viteiten en het onderhouden van
de kudde. Maar het belangrijkste
is geld.

Donaties
,,Een schaapskudde kost geld. Wij
hopen dat deels op te brengen
door inkomsten vanuit donaties
en een crowdfundingactie die we
begonnen zijn. Een lokale onder-
nemer heeft al 10.000 euro toege-
zegd. Maar wij hopen ook dat de
provincie Overijssel de waarde
van de traditionele schaapskudde
inziet en geld daarvoor vrij-
maakt.”

Het streven is deze winter de
schaapskudde onder te brengen
bij Twilhaar bij Haarle in de ge-
meente Hellendoorn.

Veel publiek bezocht zater-
dag de opentuindag van De
Jipkesbelt. Pagina 8 & 9

Tieners luiden vakantie tropisch
in tijdens Slidepark Event in
Avonturenpark.

HELLENDOORN

Het is vlak na achten als nog-
al wat auto’s het terrein
van het Avonturenpark ver-

laten. In die auto’s vaders of moe-
ders die zojuist hun zoon of doch-
ter hebben afgezet om even flink
huis te houden in het Slidepark,
het in 2013 geopende waterpark
waar voor het eerst een Teenage
Slidepark Event wordt gehouden.
Het doel van dit feestje: 12- tot
15-jarigen kunnen hun vakantie
op een zomerse wijze inluiden
met (alcoholvrije) cocktails, water-
glijbanen, keiharde muziek van de
dj’s en maar liefst zes borrelende
jacuzzi’s. Terwijl de ouders het ter-
rein verlaten, gaat bij de tieners de
zwembroek of bikini aan.

Vanaf het terras kijkt René Peul
het aan met een brede lach. Hij is
als manager van het park nauw be-
trokken bij de organisatie en ge-
niet van de wilde taferelen om
hem heen. „Al met al verwachten
we zo’n 500 bezoekers”, vertelt
hij. „Niet verkeerd voor een eerste
keer. Er wordt erg enthousiast ge-
reageerd op dit feest. Een uur voor
we open gingen, stond er al een
groep Rijssense jongens voor de
deur. Ze hadden de laatste bus ge-
pakt om erbij te kunnen zijn.”

Peul vertelt dat ze het bij het
Avonturenpark tijd vonden wor-
den voor een evenement voor jon-
ge tieners. „We kennen natuurlijk
allemaal het succes van disco-
theek Lucky in Rijssen en wij zijn
van mening dat er meer te doen

moet zijn voor tieners. Voor
16-plussers is er best veel te bele-
ven, maar voor de 12- tot 15-jari-

gen wat minder. Op deze manier
kunnen ze in een veilig gebied
kennismaken met het uitgaan en
natuurlijk ook met ons Slidepark.”

Iets verderop op het terrein
staan de zes jacuzzi’s. Twee jon-
gens zitten er samen in en kijken
rustig om zich heen. Waarom ze
hier zijn? „Om meisjes te fiksen”,
zegt de 13-jarige Max uit Almelo
stoer. Een cocktail hebben hij en
zijn vriend Samih (13) nog niet ge-
had. „Maar dat komt nog wel. Het
is echt lachen hier.”

Iets verderop lopen de Wester-

haarse vriendinnen Tamara en
Dayenka (beiden 13) met een op-
blaasband weer richting de glij-
baantrappen. Ze hebben net va-
kantie en genieten volop. „We
hoorden van dit feestje doordat
mijn moeder me op Facebook tag-
de”, zegt Dayenka. „Het leek me
wel leuk, dus hebben we ons laten
brengen.”

Ondertussen loopt Peul een
rondje door het Slidepark. Het en-
thousiasme straalt eraf. „Mooi
toch? Deze eerste editie krijgt so-
wieso een vervolg.”

De schaapskudde komt terug

� De borrelende jacuzzi in het Slidepark van het Avonturenpark biedt het mooiste uitzicht op de super-
glijbaan en de activiteiten op de ligweide. FOTO BERT KAMP

Er komen een permanente
schaapskudde en een
heideboerderij op de Sallandse
Heuvelrug. Maar eerst moet er
voldoende geld zijn.

Genieten van sap
uit de volkstuin

Jongeren kunnen
zo op een veilige
manier kennismaken
met uitgaan

---René Peul, manager

Meisjes ‘fiksen’ vanuit de jacuzzi

Ook ecologische heideboerderij op Sallandse Heuvelrug

Een lokale
ondernemer heeft
al 10.000 euro
toegezegd
---Herman Brink, hoofd
Staatsbosbeheer



Tubantia brengt al het nieuws dichtbij Extra veel sport en extra veel weekend

Tubantia verschijnt in regionale edities om het nieuws nog dichterbij te brengen. Elke dag bij uw krant Tubantia Sport. Met 
niet alleen de landelijke en internationale 
sportgebeurtenissen, maar ook die van de 
vereniging bij u om de hoek. Behalve veel 
sportnieuws krijgt u ook veel leesplezier door 
de uitgebreide reportages en interviews met 
grote namen uit de sportwereld of juist die uit 
uw regio.

Elk weekend bij uw krant: &Magazine.
Een dikke bijlage met alles wat het leven leuk 
maakt. Zoals reizen, muziek, film, boeken, mode 
en interieur. &Magazine vult uw hele weekend 
met boeiende reportages en interviews.

magazine
zaterdag 14 en zondag 15mei 2016 Tubantia

Pakaan!
Het badpak
maakt z’n
comeback
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Sport
Hetzelfde
doel
Nick Marsman
en Sonny
Stevens strijden
om basisplek bij
FC Twente

Sport 6 & 7

Foto’s ANP

Zij gaan naar Rio

Lieke Wevers
Oldenzaal
Turnen

Jeffrey Hoogland
Nijverdal
Baanwielrennen

De Nederlandse equipe voor Rio is rond, de
ruiters werden gisteren als laatste toegevoegd. Van
de 214 sporters die vanaf zaterdag 5 augustus op de
Olympische Spelen in actie komen, zijn er dertien
afkomstig uit deze regio. We stellen ze hier voor.

Sport 10 & 11

Kirsten Wild
Almelo
Baanwielrennen

Sanne Wevers
Oldenzaal
Turnen

Gerco Schröder
Tubbergen
Paardensport (res.)

Rachel Klamer
Beuningen
Triatlon

Merle van Benthem
Hengelo
BMX

Judith Pietersen
Eibergen
Volleybal

Jeroen Dubbeldam
Weerselo
Paardensport

Peter Müllenberg
Almelo
Boksen

Maret Grothues
Almelo
Volleybal

Reshmie Oogink
Almelo
Taekwondo

Martine Smeets
Geesteren
Handbal

Tubantia.nl
De site en apps hebben een moderne lay out en 
passen goed bij de looks van de krant. De focus 
ligt op nieuws uit binnen- en buitenland, op het 
laatste nieuws uit uw regio, op topsport en we 
vertellen wat er gebeurt in de wereld van de 
showbizz. Via pushberichten blijft u realtime op 
de hoogte van het belangrijkste nieuws.

http://Tubantia.nl


Onderdeel van

Ontdek Tubantia Digitaal
Uw Tubantia is meer dan alleen de krant. Maak kennis met tubantia.nl

Op de nieuwssite van Tubantia kunt u natuurlijk altijd het laatste nieuws lezen. Maar u vindt er ook actuele 
fotoreportages en live updates van sportwedstrijden. En met de gratis Tubantia Nieuws App kunt u dit ook 

heel makkelijk volgen op uw smartphone of tablet. 

De digitale versie van uw krant

Als abonnee van Tubantia heeft u gratis toegang tot de digitale krant. Van alle edities kunt u een digitale 
versie lezen. Van maandag tot en met vrijdag vanaf 6 uur ’s morgens en zaterdag vanaf 7 uur ’s morgens 

staat de nieuwe digitale krant voor u klaar voor gebruik op pc/mac, tablet en smartphone. 

De digitale krant is te vinden op tubantia.nl
 

Wilt u uw digitale krant lezen op tablet of smartphone? Maak dan gebruik van de gratis 
Tubantia Krant App. Deze is te downloaden in de App Store of via Google Play. 

Gedownloade kranten kunt u bovendien op een later moment offline lezen. 

http://tubantia.nl
http://tubantia.nl


Ontdek Tubantia Digitaal

Aanmelden voor nog meer nieuws, gratis bij uw abonnement

Digitaal lezen: toegang tot digitale krant en Topics
 

Met een abonnement heeft u de mogelijkheid de hele week de krant ook digitaal te lezen.
Dit kan met uw computer (PC of Mac), uw tablet (iPad, Android en Windows 8)

en uw smartphone (iPhone en Android). 
Met een Persgroep profiel kunt u eenvoudig inloggen op de websites en apps van alle 
krantmerken van de Persgroep. AD, Trouw, Volkskrant, Het Parool, Brabants Dagblad,

Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, BN DeStem en PZC.
Met slechts één gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord kunt u op alle

websites en apps van de Persgroep inloggen. 

Er zijn 2 opties:
1.   U heeft al eerder een profiel aangemaakt bij één van onze kranten en u dient deze opnieuw te gebruiken.       

Een profiel bestaat uit een emailadres en een door u zelf al eerder aangemaakt wachtwoord. 
2.  Uw huidige emailadres is nog niet bij ons bekend.

1.  U heeft al eerder een profiel aangemaakt bij één van onze kranten: u dient 
deze opnieuw te gebruiken. 

Stap 1:  U kunt met uw emailadres inloggen via tubantia.nl/inloggen. Weet u 
uw wachtwoord niet meer? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via    
tubantia.nl/wachtwoordvergeten.

Stap 2:  Let op: de link die u via email ontvangt in uw emailbox dient binnen een 
uur geactiveerd te worden. U kunt direct zelf een nieuw wachtwoord 
instellen en bevestigen.

Stap 3:  Nadat u bent ingelogd, kunt u direct de digitale krant lezen en heeft 
u direct toegang tot Topics of download de Tubantia-app. Het kan 
voorkomen dat u uw abonnement eerst nog eenmalig moet  koppelen 
via ‘abonnement’ bij uw profiel. Dit doet u met uw abonneenummer.         
Deze heeft u ontvangen bij uw welkombrief en wordt ook bij iedere 
afschrijving vermeld.

2. Uw huidige emailadres is nog niet bij ons bekend. 

Stap 1:  U kunt zelf eenmalig een profiel aanmaken via tubantia.nl/registreren 
door uw emailadres en zelf te kiezen wachtwoord in te vullen.

Stap 2:  U ontvangt een email om uw profiel te activeren, klik op de link in deze 
email.

Stap 3:  Voordat u digitaal kunt gaan lezen, dient u uw abonnement eenmalig 
te koppelen via ‘abonnement’ bij uw profiel. Dit doet u met uw 
abonneenummer. Deze heeft u ontvangen bij uw welkombrief en wordt 
ook bij iedere afschrijving vermeld.

Stap 4:  U kunt nu inloggen via tubantia.nl/inloggen in combinatie met het 
door u aangemaakte wachtwoord. Indien u deze niet meer weet, kunt 
u via dg.nl/wachtwoordvergeten een nieuw wachtwoord aanvragen.               
Nu kunt u de digitale krant lezen via tubantia.nl/krant, de Tubantia-app 
downloaden en u heeft direct toegang tot Topics.

Tubantia wenst u veel plezier met het digitale nieuws! 

http://tubantia.nl/inloggen
http://tubantia.nl/wachtwoordvergeten
http://tubantia.nl/registreren
http://tubantia.nl/inloggen
http://tubantia.nl/krant


UNIEKE ACTIVITEITEN
VOOR ABONNEES

Lekker op pad met Tubantia Club. In uw eigen regio of daarbuiten. Zo zit u de ene dag vooraan bij een 
geweldig concert en loopt u de andere dag rond in een bijzonder museum. Met Tubantia Club vindt u steeds 

nieuwe voordeeltjes en winacties voor unieke activiteiten en leuke evenementen.
Reserveer uw kaartjes op tubantia.nl/club
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RUBRIEKSADVERTENTIE PLAATSEN?
U kunt uw advertentie aanleveren tot uiterlijk  
14.00 uur, 2 werkdagen voor plaatsing. 
Wilt u een proefdruk dan kan dit tot uiterlijk 
14.00 uur, 3 werkdagen voor plaatsing.

Indien u zelf uw advertentie invoert via
www.kleintjesmarkt.nl kunt opgeven tot uiterlijk 
13.00 uur, 2 werkdagen voor plaatsing m.u.v.  
erotiekadvertenties.

E-mail: rubrieken@persgroep.nl
Tel: 088 - 013 99 99
Post: Persgroep Nederland - Rubrieken
 Postbus 90
 5680 AB Best

Feestdagen & 
Evenementen

Bingo & Kienen
Elke maandagavond grote
BINGO in het Wandelhuis
Hengelo, aanvang 20.00 uur.

Huis & Tuin

In en Om de Tuin
STRATENMAKERNODIG?
www.vandusschoten.com
bel voor info: 0650251522

Werk & Inkomen

Logistiek & Transport
Op zoek naar een leuke
baan? Word RIJ-INSTRUC-
TEUR/RIJSCHOOLHOUDER
M/V. Opleiding in Zwolle. Bel
De VerkeersAcademie 038-
8200228 voor gratis studie-
gids of kijk op deverkeersa-
cademie.nl. Ook voor taxi-
en transportondernemer.

Prive & Erotiek

Prive Lijnen &
SMS-diensten

Oh dokter moet mijn slip uit
voor oorpijn? Jazeker Nata-
scha 0906-500.7777 60 cpm

Stoeiend de string uit van de
hete juf. Boris .… haar me-
teen! 0906- 0155. 70 cpm.

Jill vergeet haar man bij die
buurknul met die enorme…
0906-666.3000. 65cpm

Mooie meid vragend in bed
bij buurman. Kom, doe het!!
0906-99.99.99.0. 65 cpm.

GAY-DATING. Nu mannen
die willen afspreken 25 cpm.
Bel 0906-0706..

Nu 25 cpm! Vrouwen zoeken
nu direct live SEXCONTACT.
Bel 0906-8686.

Clubs
Prive Club Gronau Silvia,
Anna en Ella wachten op
jou!! Geop. dagel. vanaf 10-
24 uur, vrij- en za. tot 4 uur
s`nachts. www.
poststrasse12gronau.de
Tel.: 0049-151-70409118
0049-2562-6088277

VIPARRANGEMENT
FESTIVALDERZOETE
VERLEIDINGEN

BOEKNUOP:TUBANTIA.NL/CLUB
EXCLUSIEFVOORABONNEES

BESTE
THUISBAKKERS
GEVENBAKDEMO
In een idyllische tuin biedt het Festival der
Zoete Verleidingen ruimte aan diverse
stands met de allerlekkerste taarten,
bakbenodigdheden, prachtige serviezen,
brocante, ambachtelijk gemaakte jams en
nog veel meer..
Speciaal voor de lezers van Tubantia is er
een gereserveerde tafel waar u met koffie/
thee met gebak ontvangen wordt. Ook zijn er
speciaal voor u plaatsen gereserveerd voor
de bakdemonstraties van Rutger van den
Broek of Sarena Solari (Beste Thuisbakkers
2013 en 2015).

HET VIP ARRANGEMENT :
• Entree Festival der Zoete Verleidingen
• Vooraan parkeren
• Gereserveerde tafel met koffie/thee
en gebak

• Gereserveerde plek bakdemonstratie
Sarena ( op 4 en 5 aug) of Rutger (op 6 aug)

• Goodiebag t.w.v. minimaal € 20,-
met gratis (proef) producten

Data: 4, 5 en 6 augustus
Tijdstip: 12:00 uur ontvangst
Locatie: Sleen
Prijs: € 17,50

INCL .BAKDEMO
VANSARENA
OF RUTGER
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H. BECKER EN CO BV
Lipperkerstraat 135 - Enschede
tel. 053-4315398

VOOR VERF
FARROW & BALL

stockist

www.beckerglas.nl

kleintjesmarkt.nl

maakt je groot!
kleintjesmarkt

Kleintjesmarkt
kleine letters, groot bereik

www.kleintjesmarkt.nl

Of bestel op tubantia.nl/fi ndingdory

Nú in de winkel!
Kortingsbon
Finding Dory Doeboek

Lever deze bon in en ontvang
€ 1,- korting bij o.a.:

AKO, Attent, Blz., Bruna, Libris,
Plantage, PLUS, Primera,

The Read Shop, Spar en Vivánt.
Geldig t/m 6 augustus 2016. 

OP=OP

64 pa��n�'�
�����l�, �������

�� s�i���r�!

6,95

5,95
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RUBRIEKSADVERTENTIE PLAATSEN?
U kunt uw advertentie aanleveren tot uiterlijk  
14.00 uur, 2 werkdagen voor plaatsing. 
Wilt u een proefdruk dan kan dit tot uiterlijk 
14.00 uur, 3 werkdagen voor plaatsing.

Indien u zelf uw advertentie invoert via
www.kleintjesmarkt.nl kunt opgeven tot uiterlijk 
13.00 uur, 2 werkdagen voor plaatsing m.u.v.  
erotiekadvertenties.

E-mail: rubrieken@persgroep.nl
Tel: 088 - 013 99 99
Post: Persgroep Nederland - Rubrieken
 Postbus 90
 5680 AB Best

Onroerend Goed

Recreatie- &
Strandhuisjes
Te koop / te huur
Chalet (ca. 100m²) ParkMooi
Delden. Tevens div. Chalets
uit voorraad leverbaar.
Tuinte Mobi-Home
Het Wegdam 6 Hengevelde
0547-333474 /06-51935750

Huis & Tuin

In en Om de Tuin
Heeft u last van hoge en/of
gevaarlijke BOMEN in uw
tuin? Bel vrijblijvend Mulder
Bos en Tuin, Almelo: 0546-
566966. E'de: 053-4304748.
Tev. tuinaanleg en onderh.
www.mulderbosentuin.nl

STRATENMAKERNODIG?
www.vandusschoten.com
bel voor info: 0650251522

Hobby & Sport

Overig

Goud =Geld
Topprijzen voor goud, zilver, munten en postzegels.

Kienhorst OLDENZAAL 0541 - 515879

Auto & Vervoer

Auto’s Algemeen

T.k. gevraagd
SLOOP, SCHADEAUTO'S en

AUTOWRAKKEN
E. Exel

Königweg 7, Almelo
Tel. 0546-824921. (8-17)

Werk & Inkomen

Overig Personeel
Gevraagd

THUISWERKERS
gezocht!

thuiswerk_nu@hotmail.com

SM straf of…? Naakt, met
haar Armen Vast wacht ze
af…. 0906-500.7777. 60 cpm

Verward laat naakte Els zich
keuren door Blonde meid!
0906- 0155. 70 cpm.

De baas van haar man … zo
Wild. Kelly Gilt hard van Ge-
not! 0906-99.99.99.0. 65cpm

GAY-DATING. Nu mannen
die willen afspreken 25 cpm.
Bel 0906-0706..

Nu 25 cpm! Vrouwen zoeken
nu direct live SEXCONTACT.
Bel 0906-8686.

TUBANTIA-KAARTEN
FIELDSOFJOY

GOODVIBES
Fields of Joy Festival staat voor ‘good vibes,
good food & good music’. De 2e editie vindt
plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli 2016
op het Hulsbeek in Oldenzaal. Op het
podium dit jaar o.a. Typhoon, Dotan, Di-rect,
Memphis Maniacs, Jennie Lena en Anneke
van Giersbergen.

Tubantia heeft een aantal kaarten voor 16 juli
exclusief voor haar abonnees ingekocht. U
kunt deze bestellen met maar liefst 10 euro
korting. U betaalt nu slechts 32 euro incl.
reserveringskosten. Ook kinderen zijn welkom
op Fields of Joy. Voor een kinderkaart t/m 17 jaar
betaalt u 21 euro.

• Max. 10 kaarten per bestelling
• te bestellen via speciale link voor abonnees
• beperkt aantal kaarten, op = op

FIELDS OF JOY MET KORTING
Waar: Hulsbeek Oldenzaal
Datum: zaterdag 16 juli
Prijs: 32 euro

EXCLUSIEFVOORABONNEES

KIJKVOORMEER INFORMATIEOPTUBANTIA.NL/CLUB

BEPERKT
AANTAL
KAARTEN

Prive & Erotiek

Prive Lijnen & SMS-diensten

Groot bereik?
snel een grote doelgroep bereiken 
doe je via het internet en deze krant
ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarkt
kleine letters, groot bereik

Kleintjesmarkt
kleine letters, groot bereik

Korting in de Tubantia Webwinkel

Neem eens een kijkje in de Tubantia Webwinkel. Met boeken, dvd’s en tickets die helemaal zijn afgestemd 
op u als abonnee. Uiteraard kunt u hierbij regelmatig rekenen op leuke abonneekortingen. 

http://tubantia.nl/club


De digitale 
extra’s

Als abonnee van Tubantia krijgt u meer krant. 
Zo kunt u elke dag de digitale versie van de 
krant lezen via uw computer. Of lees Tubantia 
op uw tablet en smartphone met de gratis 
app. Bovendien houden we u op de hoogte 
van het laatste nieuws met onze redactionele 
nieuwsbrieven.  

Korting in de Tubantia Webwinkel

Geef twee weken 
Tubantia cadeau

Op zoek naar een leuk cadeau?
Ga naar tubantia.nl/verzilver en
geef iemand twee weken lang 

Tubantia cadeau. 

Uw voordelen
op een rij:

• Uw vertrouwde krant digitaal
• Altijd en overal beschikbaar  

• Toegang tot alle regio-edities 
• Ook tijdens de vakantie op 
de hoogte van al het nieuws

• U hoeft zich slechts 
eenmalig aan te melden 

• Topics: alles uit de 13 beste 
kranten in één overzicht

http://tubantia.nl/verzilver


Ga nu naar tubantia.nl/service

Bij meer krant hoort ook  
meer service

Contact

Klantenservice 
Postbus 90 
5680 AB Best
Online: tubantia.nl/service
Telefoon: 088 - 013 99 70
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

08.00 - 17.00 uur

Bezorging

Online: tubantia.nl/geenkrant 
    (24 uur per dag online 

bezorgmelding doorgeven)
Telefoon: 088 056 15 70 
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

07.00 - 17.00 uur
 zaterdag 8.00 - 13.00

24 uur per dag en 7 dagen in de week online service 
Via onze site tubantia.nl/service kunt u zelf uw abonnement aanpassen of bijvoorbeeld een adreswijziging 

doorgeven en uw betalingen bekijken. Verder kunt u ook de bezorging van uw krant tijdens uw vakantie 
stopzetten of de krant tijdelijk op een ander adres laten bezorgen.  

http://tubantia.nl/service
http://tubantia.nl/service
http://tubantia.nl/geenkrant
http://tubantia.nl/service


 Zo wordt uw
Tubantia gemaakt

Van onze journalisten, correspondenten, fotografen en persbureaus ontvangen we basismateriaal. 
Al het nieuws brengen we vervolgens samen op de redactie. 

09.00 uur De redactie 
brainstormt over nieuws of 
onderwerpen en bepaalt de 
zwaartepunten.

11.00 – 14.00 uur De Chef In 
spoort de redactie aan en stelt 
de ideale nieuwslijst samen.

14.00 – 16.00 uur De Chef Uit 
maakt vervolgens een selectie 
en een indeling van de pagina’s.

16.00 – 23.00 uur 
Samen met de 
eindredacteuren en de 
vormgevers zet de Chef Uit de 
krant in elkaar.

18.00 – 23.00 uur De krant 
wordt nu in elektronische vorm 
naar de drukker gestuurd.

21.00 – 23.15 uur De drukker 
maakt van het drukbestand 
platen en plaatst deze op de 
drukpers.

23.30 – 04.00 uur Na het 
drukken wordt de krant 
gesneden en gevouwen. 

00.00 – 05.00 uur De 
kranten worden nu naar 
distributiecentra door het hele 
verspreidingsgebied gebracht. 

05.00 – 07.00 uur De 
bezorgers staan vroeg op 
om uw krant keurig op tijd 
te bezorgen. Vanaf 6.00 uur 
(zaterdag vanaf 7 uur) staat de 
digitale krant voor u klaar om 
te lezen. 

1. Webshop 2. AD Gift

0. Welkom

3. Wijn�es / glas 4. blije advertentie

1. Bronnen leveren 
ruw materiaal aan

5. Waarna Chef-uit de
 pagina indeling maakt

10. De platen worden op de rollen 
van de drukpers geplaatst. 13. Waarna de krant bij u 

wordt thuisbezorgd

2. Alles komt samen
op de redactie

3. We bepalen 
de zwaartepunten

4. De chef-in stelt de 
ideale nieuwslijst samen

6. En met eindredacteuren en 
vormgevers de krant in elkaar zet

7. Als alles klaar is wordt de krant 
digitaal naar de drukker gestuurd

8. En tegelijkertijd klaargezet
voor digitaal gebruik

11. Voor kleur zijn vierdrukgangen 
nodig, waarna alles gesneden 
en gevouwen wordt

12. Vrachtwagens brengen 
de kranten naar distributiecentra 
door heel Nederland
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Ga nu naar topics.nl

Topics, vanaf nu
bij uw abonnement!

Alles uit de 13 beste kranten in één duidelijk overzicht
Met trots lanceren we Topics; een gloednieuwe service voor alle abonnees van Brabants Dagblad.

Met Topics kunt u eenvoudig alles lezen over die onderwerpen die u het meest interesseren. 

✓ Uw persoonlijke nieuwssite
✓ Een extra service naast uw huidige abonnement

✓ Kies uw favoriete onderwerpen en volg elke dag uw topics
✓ Eenvoudig gebruik op pc, tablet en smartphone

Al het 
nieuws dat u 
interesseert,
op één plek!

http://topics.nl

