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.

Uw Tubantia in het kort
✓	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 sportnieuws, maar ook bij u uit de regio: uitslagen,
reportages en achtergronden.
✓	Elk weekend het extra dikke
&Magazine.

✓ 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.

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

Onderdeel van

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
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Wennen aan dagtarief van 5 euro

Turkse
organisaties
in Nederland
roepen op
tot kalmte

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

Nederland & de Wereld

is geldig voor zowel Het Rutbeek in Enschede, Het Hulsbeek in Oldenzaal als het Lageveld in Wierden. Daarvan zijn er 2.500 verBovennormaal. Zo noemt beheerder Guus kocht. Tot juni kostte die in de voorverWijlens het bezoek dat recreatieplas Het koop 20 euro, nu 40 euro.
Rutbeek bij Enschede gisteren trok. Op een De overige bezoekers moeten per auto 5 eu‘gewone’ maandag komen niet meer dan ro betalen. Er wordt niet meer bij de toe1.000 gasten, gisteren liep de teller op tot gang gecontroleerd en afgerekend. Op de re3.500. Ook Het Hulsbeek deed het goed. creatieparken wordt op grote borden inforHet recreatiepark bij Oldenzaal trok giste- matie gegeven over het nieuwe betaalsysren rond 3.000 bezoekers, schat Rob Bever- teem. Bovendien staat op slagbomen
dam. Het Lageveld bij Wierden trok tussen ‘inrijden=betalen!’.
Bij de ingangen zijn ook cade 1.500 en 2.000 mensen.
mera’s geplaatst. „Het komt
Bij het Rutbeek en Hulsvoor dat mensen ’s avonds
beek moesten al deze menzonder te betalen van het parsen voor het eerst betalen om Zoeken naar
keerterrein afwillen en met
te parkeren. Het nieuwe parkeersysteem leidde bij diver- betaalautomaat de slagbomen aan het trekken gaan”, zegt beheerder
se bezoekers tot verwarring.
en
betalen
voor
Rob Beverdam van Het HulsBij ouders bijvoorbeeld die
beek. „Dat wordt op beeld
met de auto hun kinderen af- afzetten
vastgelegd. Die informatie
zetten. Na het passeren van
de automatische slagboom kwam het besef spelen we door aan de politie.”
Dat brengen of halen ook 5 euro kost, is
dat voor het uitrijden een dagkaart van 5
euro nodig is. Ook moest menig bezoeker onwenselijk. Regio Twente studeert op de
zoeken naar de betaalautomaten, die niet mogelijkheid kiss & ride-plekken aan te
op parkeerterreinen maar bij toiletgebou- leggen. Zowel Piet Heuvelmans van de Ondernemersvereniging Hulsbeek als Klaas
wen zijn geplaatst.
Eigenaar Regio Twente heeft op alle re- Hoff van Klimbos Buitenhoff op Het Rutcreatieparken gedurende het hele jaar be- beek hebben daarop aangedrongen.
taald parkeren ingevoerd. De seizoenkaart
Pagina 5

Hoe
verwerk
je een
trauma?

Bert Hellegers
Oldenzaal/Enschede

Pagina 3

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

Theoloog
Tom Mikkers:
‘Kinderen
willen is zo
natuurlijk niet’
Nederland & de Wereld

Lopen in de
brandende zon
50.000 deelnemers vertrokken
vanmorgen voor de honderdste
Vierdaagse van Nijmegen Pagina 6 & 7
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tubantia.nl
voor het laatste nieuws
redactie@tctubantia.nl

deze krant is onderdeel van

Geen krant
ontvangen? Bel
088-0561570

HET WEER

di 29˚C

wo 32˚C

Prijs € 2,00
Jaargang 171
nr 168

Tubantia verschijnt in regionale edities om het nieuws nog dichterbij te brengen.
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Achterhoek
Watermolen alsAlmelo
energiebron
Enschede
Busje komt zo... op lijn 25
Hengelo
Oldenzaal
‘College kan softdrugsbeleid
niet op eigen houtje wijzigen’Reggestreek
‘H
■

maandag 11 juli 2016

■

tubantia.nl

■

email: almelo@tctubantia.nl

Kaartverkopers

Plan om honderden huishoudens in marke Mallem stroom te bezorgen
■

Jan en Klaas samen 100
jaar betrokken bij jubilerend PH. Pagina 8 & 9
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Rouwcentrum

Alternatief Syntus: buurt- of belbus naar Aalderinkshoek

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.

De mensen op
het CSI Twente

Marjolein Rietman
Eibergen

Geesteren is even de
hoofdstad van de paardensport. Pagina 10 & 11

et is allemaal nog
in een verkennende fase”, begint horecaexploitant 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 opgetrokken molenhuis tegenover het
huidige gebouw. Met oude stenen,
oude pannen en eenzelfde waterrad, maar van binnen voorzien
van de modernste technologie. Zodat de bezoeker als het ware een
cultuurschok krijgt als hij van de
oude molen de nieuwe binnenwandelt.
Timmerman werd aan het denken gezet door een oude foto in
de hal van het Muldershuis. Daarop is te zien dat op de tegenoverliggende oever vroeger een soortgelijk gebouw stond als de huidige 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 stonden er twee molens, een koren-

■

WINTERSWIJK

Het gaat om een opdracht van 12,5

Boekelo heeft in kerkgebouw eindelijk eigen uitvaartcentrum. Pagina 9
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tubantia.nl

■

email: hengelo@tctubantia.nl

Herontwerpen

Transfer: Oad
naar Heracles

Touroperator gaat samenwerking aan met
voetbalclub. Pagina 8

Optreden
met een
grote
We moeten
voor het plan
glimlach

Lijn 25, station Aalderinkshoek,
wordt opgeheven,
maar Syntus
komt met een
alternatief.

ALMELO Vervoersbedrijf Syntus

is van plan om een buurt- of belbus op het traject van lijndienst 25
te laten rijden.
De route met zeven haltes is ongeveer 1,7 kilometer lang en slingert 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 einde van dit jaar, want vervoersbedrijf Syntus heeft besloten om de

lijndienst op te heffen omdat er te
weinig passagiers in de bus stappen. Volgens Syntus blijkt uit overzichten 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 gemiddeld vijf passagiers per rit. „Absoluut niet rendabel’’, kwalificeert
woordvoerder Hanneke Ruiter
van Syntus.
Het vervoersbedrijf lijdt per jaar
ongeveer een miljoen euro verlies

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

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 afgelopen woensdag mee akkoord gegaan.

Observaties

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 afgerekend worden met OV-chipkaart.
De Syntus-buurtbus, die op
sommige routes al rijdt in Twente,
wordt bestuurd door vrijwilligers.
„Daarbij wordt dan een vereniging 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 wensbus, 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 gebruik maken van lijn 25? Syntus
gaat er vanuit dat ze het stuk van
station naar school wel kunnen lopen of fietsen.

Studenten HAN willen
binnenstad herinrichten
Pagina 8 & 9
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Feest

Gemeente zegt zich aan landelijke regels te houden

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 gebleken dat in piektijden - ’s ochtends voor negenen en halverwege de middag - vooral scholieren
van Pius X College in de bus zitten en buiten die uren vooral
ouderen. Om met name de ouderen van dienst te blijven, wil Syntus direct na opheffing een alternatief bieden voor lijndienst 25.
Daarbij wordt gedacht aan een
buurtbus. Dat is een achtpersoons-

De Lutte geniet van
zonovergoten Hellehondsdagen. Pagina 8
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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

en een papiermolen. Ton Esman als secretaris van de Stichting Eibergse Molens door Timmerman
betrokken - weet te vertellen dat
beide molens rond 1750 afbrandden, maar ook weer werden opgebouwd. Een molen werd in 1917
geheel gesloopt, maar de korenmolen staat er nog steeds. Heden ten
De Koornmarkt in Almelo was zadage met slechts een toeristische
terdag voor de dertiende keer
functie.
het decor van het Pleinconcert,
Dat toeristisch aspect wil Timeen initiatief dat jonge mensen
merman er sowieso inhouden, in contact brengt met klassieke
maar hij wil meer. De energiewin---Henk
muziek.
VolleTimmerman,
terrassen, 500
ning is de belangrijkste peiler instoelen
Hetwaarvan
Mulderhuis
een groot deel
zijn plan en de derde functie continu bezet was; de organisa-

draagvlak
kweken en geld
binnenslepen

moet een educatieve worden.
Voor studie op universitair niveau, maar evenzeer voor schoolreisjes.
De Eibergse architect Rob Klein
Goldewijk is inmiddels ook aangehaakt, en hij heeft wel beeld bij
een authentiek pand met een ultramoderne binnenkant. Hij loopt
bovendien ook al een tijdje rond
met het idee van energie opwekken met de watermolen.
Timmerman doet zijn uiterste
best om veel partijen enthousiast
te maken voor het plan. „We moeten draagvlak kweken en geld bin-

nenslepen. Gisteren nog had ik
een gesprek met iemand van LochemEnergie. Hij was onder de indruk 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.

H

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 softdrugs. Maar dat is zinloos, vindt
het college: „Noch de gemeente-

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

DVL Milieuservice begint aan tweede registratieronde

2.000 containers zijn
nog niet gechipt
2.000
huishoudens

Miljoenenopdracht levert extra arbeidsplaatsen
hebben hun op
De Colubris Environment bedrijvengroep in Winterswijk heeft
de grootste opdracht uit haar geschiedenis op de wal gesleept.
Dat deed het samen met de
dochterbedrijven Redox Water
Technology en Ingenieursbureau Schneider en een Amerikaanse partner.

maandag 11 juli 2016

afvalbakken nog
niet laten
registreren.

Arrestaties
vechtpartij

Rietmolen bruist

DEZE
Motie buslijn
WEEK
5 en 6

Rabobank nieuwe hoofdsponsor

Meisjes ‘fiksen’ vanuit de jacuzzi
Futuretoernooi:
toekomst zeker

Gekruide
kipfilet
4 stuks

5.50

H

€

Slagerij Kosse

Elkaar
ontmoeten

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

Tropical Night terug naar tropisch, en dat bevaltGenieten van sap
uit de volkstuin

Grote kans op eremetaal
voor ‘groen’ Ootmarsum

Kleurrijk
festival Goor

Geesteren
hoofdstad
paardenwereld

Extra veel sport en extra veel weekend
■

maandag 18 juli 2016

■

tubantia.nl

■

email: sportredactie@tctubantia.nl

Sport

Hetzelfde
doel
Nick Marsman
en Sonny
Stevens strijden
om basisplek bij
FC Twente
Sport 6 & 7

magazine

zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016

Kirsten Wild
Almelo
Baanwielrennen

Lieke Wevers
Oldenzaal
Turnen

Jeffrey Hoogland
Nijverdal
Baanwielrennen

Judith Pietersen
Eibergen
Volleybal

Sanne Wevers
Oldenzaal
Turnen

Tubantia

Jeroen Dubbeldam
Weerselo
Paardensport

Foto’s ANP

Zij gaan naar Rio

Pak aan!

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.

Het badpak
maakt z’n
comeback

Sport 10 & 11

Peter Müllenberg
Almelo
Boksen

Gerco Schröder
Tubbergen
Paardensport (res.)

Rachel Klamer
Beuningen
Triatlon

Reshmie Oogink
Almelo
Taekwondo

Merle van Benthem
Hengelo
BMX

Maret Grothues
Almelo
Volleybal

Martine Smeets
Geesteren
Handbal

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.

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.

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.

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.

Onderdeel van

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: N
 adat 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: V
 oordat 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!
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Nú in de winkel!

VOOR VERF
ALL

FARROW & Bstockist

Kortingsbon

H. BECKER EN CO BV

Finding Dory Doeboek

tel. 053-4315398

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

Lipperkerstraat 135 - Enschede
www.beckerglas.nl

Hobby & Sport

Prive Lijnen &
SMS-diensten

Overig
Topprijzen voor goud, zilver, munten en postzegels.
Kienhorst OLDENZAAL  0541 - 515879

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

Auto & Vervoer

5,95

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

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.
rubrieken@persgroep.nl
088 - 013 99 99
Persgroep Nederland - Rubrieken
Postbus 90
5680 AB Best

kleine letters, groot bereik

Werk & Inkomen

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

64 pa��n�'�
�����l�, �������
�� s�i���r�!

Kleintjesmarkt

Goud = Geld

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

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

6,95

E-mail:
Tel:
Post:

www.tubantia.nl vrijdag 8 juli 2016

Prive & Erotiek

Prive Club Gronau Silvia,
Anna en Ella wachten op
jou!! Geop. dagel. vanaf 1024 uur, vrij- en za. tot 4 uur
s`nachts.
www.
poststrasse12gronau.de
Tel.:
0049-151-70409118
0049-2562-6088277

Of bestel op tubantia.nl/ﬁndingdory

Feestdagen &
Evenementen

www.kleintjesmarkt.nl

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:
Tel:
Post:

rubrieken@persgroep.nl
088 - 013 99 99
Persgroep Nederland - Rubrieken
Postbus 90
5680 AB Best

Onroerend Goed

Huis & Tuin

Auto’s Algemeen

T.k. gevraagd
SLOOP, SCHADEAUTO'S en

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

Overig Personeel
Gevraagd

THUISWERKERS
gezocht!

thuiswerk_nu@hotmail.com

Groot bereik?

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

In en Om de Tuin

Recreatie- &
Heeft u last van hoge en/of
gevaarlijke BOMEN in uw
Strandhuisjes
tuin? Bel vrijblijvend Mulder
Te koop / te huur
Bos en Tuin, Almelo: 0546Chalet (ca. 100 m²) Park Mooi 566966. E'de: 053-4304748.
Delden. Tevens div. Chalets Tev. tuinaanleg en onderh.
Prive Lijnen & SMS-diensten
uit voorraad leverbaar.
www.mulderbosentuin.nl
Tuinte Mobi-Home
SM straf of…? Naakt, met
Het Wegdam 6 Hengevelde STRATENMAKER NODIG? haar Armen Vast wacht ze
0547-333474 /06-51935750
Kleintjesmarkt
www.vandusschoten.com af…. 0906-500.7777. 60 cpm
kleine letters, groot bereik
bel voor info: 0650251522

Prive & Erotiek

Bingo & Kienen

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

RUBRIEKSADVERTENTIE PLAATSEN?

Werk & Inkomen

Logistiek & Transport

kleintjesmarkt.nl

Op zoek naar een leuke
baan? Word RIJ-INSTRUCHuis & Tuin
TEUR/RIJSCHOOLHOUDER
M/V. Opleiding in Zwolle. Bel
De VerkeersAcademie 038In en Om de Tuin
8200228 voor gratis studieSTRATENMAKER NODIG? gids of kijk op deverkeersawww.vandusschoten.com cademie.nl. Ook voor taxibel voor info: 0650251522 en transportondernemer.

kleintjesmarkt
maakt je groot!

VIP ARRANGEMENT
FESTIVAL DER ZOETE
VERLEIDINGEN

BESTE
THUISBAKKERS
GEVEN BAKDEMO
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).

Kleintjesmarkt
kleine letters, groot bereik

Verward laat naakte Els zich
keuren door Blonde meid! GAY-DATING. Nu mannen
die willen afspreken 25 cpm.
0906- 0155. 70 cpm.
Bel 0906-0706..
De baas van haar man … zo Nu 25 cpm! Vrouwen zoeken
Wild. Kelly Gilt hard van Ge- nu direct live SEXCONTACT.
not! 0906-99.99.99.0. 65cpm Bel 0906-8686.

TUBANTIA-KAARTEN
FIELDS OF JOY

GOOD VIBES
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

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

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

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

BEPERKT
AANTAL
KAARTEN

BOEK NU OP: TUBANTIA.NL/ CLUB
EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Foto: Harold Pereira

INCL .BAKDEMO
VAN SARENA
OF RUTGER

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP TUBANTIA.NL/ CLUB
EXCLUSIEF 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

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.

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

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.

Bij meer krant hoort ook
meer service
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.

Contact

Bezorging

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

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

Ga nu naar tubantia.nl/service
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Zo wordt uw
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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.
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21.00 – 23.15 uur De drukker
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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.
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Al het
nieuws dat u
interesseert,
op één plek!

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

Ga nu naar topics.nl

