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Advertorial

Natuurlijke en effectieve oplossing bij een 
droog, trekkerig gevoel en korstjes in de neus
Een pijnlijk, trekkerig gevoel in 
de neus? Korstjes en soms zelfs 
bloedneuzen? Grote kans dat 
uw neusslijmvlies te droog is. 
Zo’n 17% van de Nederlanders 
heeft er last van, blijkt uit onder-
zoek. En nog eens extra in het 
najaar en de winter, wanneer de 
lucht droger is. Andere redenen 
zijn  centrale verwarming, airco 
hormonale veranderingen en 
medicijn gebruik. A.Vogel Cinu-
force neusspray helpt effectief 
bij droog neusslijmvlies.

De neus als fi lter
Ademen door een gezonde 
‘vochtige neus’ is belangrijker 
dan u denkt. Het neusslijmvlies 
zuivert 10.000 liter ingeademde 
lucht per dag zodat er zo min 

mogelijk stofdeeltjes, bacteriën 
en virussen binnendringen. Als 
het neusslijmvlies te droog is, 
neemt de fi lterfunctie af. Boven-
dien kan droog neusslijmvlies 
ook leiden tot een pijnlijk, trek-
kerig gevoel in de neus, korstjes 
en soms zelfs een bloedneus. 

100% natuurlijke 
oplossing
A.Vogel Cinuforce neusspray 
Droog neusslijmvlies en korst-
jes* beschermt en bevochtigt 

de neusholtes langdurig, 
verweekt korstjes en helpt 
bloedneuzen als gevolg van 
beschadigd neusslijmvlies 
voorkomen. Het draagt bij 
aan het herstel van schrale  
plekjes in de neus doordat 
de 100% natuurlijke ingre-
diënten de genezing van het 
neusslijmvlies ondersteunen.

Verkrijgbaar bij apotheek, 
drogisterij, supermarkt en 
gezondheidswinkel. Advies-
prijs: €6,99. Meer weten? Bel 
de A.Vogel Gezondheidslijn 
0900 - 246 46 46 of kijk op 
www.avogel.nl.

‘ Beschermt en 
bevochtigt het 
neusslijmvlies 
langdurig’

Nieuw van A.Vogel: 
extra krachtige 
natuurlijke neusspray*
Ervaar de onverwachte kracht
• Neusverkoudheid, verstopte neus
• Werkt éxtra krachtig 
• Met menthol én eucalyptus
•  Bevat geen chemische ingrediënten, 

geeft geen gewenning. *  Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

NIEUW

300 KRAMEN
ZON. 15 JANUARI
VLIEGVELDMARKT
2E HANDS, CURIOSA & VERZAMELSPUL
VLIEGVELD TWENTE

HANGAR 11 - VLIEGVELDWEG 347

ENSCHEDE
SCHRIJF JE NU IN! OP WWW.DONEVENTS.NLsale

tot 
50% !

m.u.v. basis en 
nieuwe collectie

Deurningerstraat 39, Enschede,  053 435 50 95, tieckemulder.nl

Parkeren voor de deur!

 ‘DE BAND DIE DE 
MEESTE FANS 
MEEBRENGT 
WORDT BELOOND’   

 De band bestaat nog geen jaar, maar kijkt al over de eigen 
grenzen heen. Wasteland Viper heeft de covers achter zich 
gelaten. Met eigen werk staat het gezelschap zaterdag 7 ja-
nuari in Atak op het podium. Voor een snoeiharde editie van 
het Winteroff ensief.

     ENSCHEDE -  Wasteland Viper 
mengt invloeden van Motör-
head, Queen en Foo Fighters 
tot een geheel eigen sound. 
Begin maart van het vorige 
jaar ging de band van start na 
een serie open audities. “We 
hebben nog even onder de 
naam Hickory opgetreden”, 
vertelt Vincent ten Berge, 
drummer van de band. “In 
eerste instantie speelden we 
vooral covers. Al snel veran-
derden we de naam en voeg-
den we ook enkele eigen 
nummers aan het repertoire 
toe. Ons eerste optreden was 
in de Vestingbar en inmiddels 
zijn we drie optredens verder. 
Het Winteroff ensief zien we 
als een kans om een groter 
publiek te bereiken.”
   
    ‘Gelukkig geen wedstrijd’
    Dat is precies waarvoor deze 
serie concerten bedoeld is. 
Vijf lokale bands treden sa-
men op en nemen elk hun 
eigen aanhang mee. Die aan-
hang maakt dan kennis met 

vier keer een ander geluid 
dan dat van de ‘eigen’ band. 
“We vinden dit een perfect 
systeem. Mooi ook dat het 
geen wedstrijd is, terwijl er 
toch een mooie prijs aan vast 
zit. Niet alleen bereik je een 
nieuw publiek. Je maakt ook 
kans op een fotoshoot of stu-
diotijd. Daarvoor moet je veel 
mensen enthousiast maken 
voor het concert. Wie de 

meeste fans meebrengt, krijgt 
de beloning.”
    Wasteland Viper neemt het 
op tegen Petrichor, Exit the 
Hive, The Conspiracy en Shock 
the Devil, allemaal lokaal ta-
lent. “Nee, ik weet niet hoe 
die andere bands het gaan 
doen. Zelf vliegen we er vol in. 
Wat de toekomst brengt? Er 

staat een EP op stapel en we 
zijn bezig om voldoende ei-
gen nummers voor een cd bij-
een te brengen. Onze sound is 
lekker stevig en daar staan we 
met z’n vieren vol achter. We 
schrijven de nummers met 
elkaar. Ideeën worden samen 
uitgewerkt en ingevuld, het is 
een echt groepsproces.”
    Behalve Ten Berge bestaat 

Wasteland Viper uit zanger 
Marijn Houvast, gitarist Daan 
Molenkamp en bassist Tom 

de Korte. Het Winteroff ensief 
gaat zaterdag om 20.30 uur 
van start.   

 Zware jongens Wasteland
Viper  laten covers achter zich   

 door Nick Moritz   

 SAMENWERKING
    Dit is de wekelijkse Uittip. Hierbij werkt de Huis 
aan Huis samen met Cultuur in Enschede. Zie voor meer
informatie over de samenwerking met de Huis aan Huis:
cultuurinenschede.nl   

 Jammen bij NiX
     ENSCHEDE -  Vrijheid blijheid, 
dat is het hoofdmotto van de 
jamsessions bij NiX komende 
zondag. Alles mag, als het 
maar lekkere muziek is. Ou-
derwetse kwaliteit mag hier 
letterlijk worden genomen. De 
prachtige buizenversterker en 
een drumkit uit het midden 
van de vorige eeuw zorgen 
voor een authentieke sound 
uit vervlogen tijden. Zondag 8 
januari kunnen de spelende én 
luisterende lie� ebbers al weer 
terecht in de club in Twekke-
lerveld. Het feestje begint om 
15.30 uur en de entree is gratis. 

  Nieuwjaars-
concert
     ENSCHEDE -  Walsend het 
nieuwe jaar in, daarvoor hoef 
je niet naar Wenen. In het ei-
gen Muziekcentrum knallen de 
muzikale champagnekurken 
net zo luid. Vrijdag 6 januari 
geeft het Orkest van het Oos-
ten een concert waar de von-
ken vanaf springen. Walsen en 
polka’s van de families Strauss, 
een polonaise van Tsjaikovsky 
en een Hongaarse dans van 
Brahms, het zwiert en bruist 
vrijdag vanaf 20.00 uur. Dan-
smeester is dirigent Jan Willem 
de Vriend, die zijn orkest met 
fl air door de noten voert. U 
danst al voor prijzen vanaf 
12,50 euro mee. Het nieuwe 
jaar kent opnieuw een feeste-
lijk begin.
  

 MUZIKALE 
START 2017   

 Vijf lokale bands treden zaterdag op in Atak. Een van de deelnemers aan dit ‘Winteroff ensief 2017’ is 
Wasteland Viper, een band die niet vies is van het ruigere werk.   


