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ANDRÉ BUSSCHERS OVER STEPELO DE GREUNE
ER ZIT WEER LEVEN IN HOV MET ‘ACTIEPLAN CENTRUM’
HOE LOOPT DE WERKELIJKE GRENS VAN DE VELDMAAT?
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Voorwoord
Een mooi
vooruitzicht!

▼

N

ormaliter is de feestelijke decembermaand
een uitgelezen moment om terug te kijken
op het afgelopen jaar. U heeft kunnen vernemen dat 2017 een jaar is geweest met
afwisselende gebeurtenissen. Ik wil echter niet terugkijken op wat ooit was, maar
juist de kennis van het verleden meenemen en met u vooruit kijken. Enkele mooie ontwikkelingen geven hier in ieder geval aanleiding toe.

Voorpaginafoto: stock-world-on/Freepik

Inhoud

De Haaksbergse Ondernemers Vereniging is momenteel volop in actie om het jaar 2017 goed af te sluiten met o.a. het
Winter Wonder Event nog in het vooruitzicht. Tevens zijn zij
nu al druk bezig om de kalender van 2018 te vullen met de
waardevolle evenementen die ons dorp rijk is. De verenigingen op Sportpark de Greune zijn druk in onderhandeling om
met elkaar dat park een upgrade te geven voor de leden, maar
juist ook voor de directe omgeving. Op gemeentelijk niveau is
ook weer meer mogelijk en neemt de gemeente vooral een faciliterende rol richting promotionele samenwerkingen en evenementen. De Groene Waaier timmert behoorlijk aan de weg
op hun gebied met projecten in de prachtige natuur, die we
rondom ons dorp hebben! En last but not least, ben ik enorm
trots op het feit dat op promotioneel niveau steeds meer bedrijven gebruik maken van de nieuw gekozen uitstraling, ten
behoeve van een gezamenlijke Haaksbergse uitstraling.

5 Rouwenhorst
7 Buikpijnpoli
10 Platform Toerisme
16 De Veldmaat
22 Stepelo / De Greune
28 Noaberpoort

Kortom, er zijn veel positieve geluiden hoorbaar en acties
zichtbaar en dit zijn zomaar enkele mooie voorbeelden (dus
niet alle voorbeelden!!), die aangeven dat in Haaksbergen het
glas al halfvol is! Laten we er met elkaar voor zorgen dat we in
2018 dit glas nog verder vullen!

Colofon

SterMagazine wordt uitgegeven in samenwerking met
Haaksbergen Promotie/VVV Haaksbergen en
Weekblad Rond Haaksbergen
Acquisitie: Anita Oltwater 06-40 770 820
Teksten: André Scheffers, Haaksbergen Promotie
Vormgeving: Nadia Lubbers 053-57 29 099
Oplage: 30.000
Voor meer info www.haaksbergennatuurlijk.nl/vvvhaaksbergen

Ik nodig u in elk geval uit de website www.haaksbergennatuurlijk.nl nauwlettend in de gaten te houden. Rest mij alleen
u hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen!
We zien elkaar in 2018!

FOTO: NICO ASBROEK

Chiel van der Scheer
Voorzitter Platform Haaksbergen Promotie en vooral inwoner
van Haaksbergen Natuurlijk!
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ADVERTORIAL

Dorpswinkel
Verhuur van fietsen, elektrische fietsen,
moutainbikes, tandems en
familiefietsen
Alsteedseweg 17 - Buurse
Tel. 053 5696206
dorpswinkelwildenborg.nl

Martijn te Lintelo - Accountant

Fiscaal voordeel bij
innovatief en duurzaam
ondernemen!
Innoveren wordt in Nederland fiscaal vriendelijk behandeld en daar kunt u als ondernemer
gebruik van maken. Het begrip innovatie is in
deze wellicht ruimer dan u denkt en de kans is
aanwezig dat u fiscale voordelen laat liggen
zonder dat u zich hiervan bewust bent.
Martijn vult aan: “Het belangrijkste voor u als
ondernemer is dat u zich bewust bent van het
kader waarin de fiscale voorwaarden toegekend
(kunnen) worden en dat u uw onderneming
hieraan spiegelt”.
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Lees dan de volledige van Martijn op
tenkatehuizinga.nl/stermagazine

Volop kerstbomen!

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur en
zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur

tenkatehuizinga.nl

088 - 5005 100
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www.groengildebuurse.nl
Broekheurnerweg 35, Haaksbergen

Maak kennis met onze experts uit Haaksbergen
Martijn te Lintelo is werkzaam als accountant bij
Ten Kate Huizinga Accountants + Belastingadviseurs. Hij woont al vele jaren in Haaksbergen.
In de voorgaande uitgaven van Ster Magazine
hebben Haaksbergse collega’s ook een bijdrage
geleverd. Deze kunt u bekijken op onze website
via tenkatehuizinga.nl/stermagazine.

Fra

HAAKSBERGEN
Spoorstraat 67
Haaksbergen
Tel. 053-5723524

Groepsaccommodaties
Bed & Breakfast
Appartementen
Vergaderlocaties
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Frank Rouwenhorst:

‘DE ENERGIETRANSITIE GAAT SNELLER
DAN WE DENKEN’

H

AAKSBERGEN – Wat doen we? Ombouwen
van gas naar een duurzame energiebron of
nog even wachten? Ga met duurzaam aan
de slag, zeggen ze bij Installatiebedrijf Rouwenhorst. ‘En wij geven advies op maat.’

Ze hebben net een prachtige villa in het Gooi opgeleverd. Een
warmtepomp met een warmte terugwininstallatie voor verwarming, koeling en het verwarmde zwembad. ,,Mooie klus, geheel in
teken van duurzame energiebronnen”, zegt Frank Rouwenhorst,
samen met broer Jorg eigenaar van Rouwenhorst Installatietechniek. ,,Het is wel een apart idee dat men ons vanuit het midden van
het land weet te vinden voor een dergelijke opdracht.” Rouwenhorst is voorstander van doorpakken waar mogelijk. Vanaf 2030
gaat de gasketel verdwijnen en Frank Rouwenhorst geeft aan nu
al te gaan kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van
het installeren van duurzame energiebronnen als warmtepomp en
zonnepanelen in en op je huis. ,,We raden het iedereen aan. Of je
nou vrijstaand, in een twee onder één kapper woont of een rijtjeswoning; voor elk type woning is een systeem op maat te bedenken. Laat er eens naar kijken. De installateur, gespecialiseerd in
de nieuwste technieken op het gebied van duurzaam stoken heeft
steeds meer een adviserende rol gekregen. Logisch. We staan aan
de vooravond van een nieuw tijdperk. De energietransitie is niet alleen een ingewikkeld technisch proces, ook de consument maakt
onderdeel van dat proces uit. En die moet zich vooral goed laten
informeren.”
Frank Rouwenhorst geeft aan dat offertes gepaard gaan met het
aangeven van eventuele subsidiemogelijkheden en duurzaamheids regelingen. ,,Tachtig procent van de adviesaanvragen wordt
een opdracht. Daarmee is aangegeven dat wanneer iemand een
En het mooie is dan ook weer dat je bij Rouwenhorst terecht kunt voor een klein loodgieters klusje. ,,Terwijl we
ons in de mogelijkheden van de toekomst verdiepen, belt
de klant ook gewoon voor een kapotte dakgoot. Die klant
is net zo belangrijk.”

goed beeld heeft wat de investering oplevert, men vaak overstapt tenlucht haalt. Ook dat behoort al tot de mogelijkheden.
op die duurzame energiebronnen. Slim, want we zitten midden in Maar geen woning is hetzelfde en dat is wel een heel belangrijk gegeven als je overgaat van gas naar een duurzaeen overgangsperiode en het gaat sneller dan we denken.”
me energie-opwekker. Aardwarmte, warmtepompen, zonAls Neﬁt dealer ziet Rouwenhorst dat producenten van de conven- nepanelen; er zijn vele verschillende combinaties mogelijk
tionele gasketels de slag ook in razend tempo maken. ,,Neﬁt heeft voor zowel bestaande bouw, renovaties en nieuwbouw. Wij
een nieuwe lijn met het systeem waar bij het de warmte uit de bui- kunnen precies berekenen wat de beste optie is.”
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Column

Sjoerd Sengers
Stilstaan is achteruitgaan
Dat geldt natuurlijk ook voor onze praktijk en onze dienstverlening. Dus ben je altijd bezig na te denken hoe dingen beter kunnen.
Kunnen we onze dienstverlening verbeteren of verbreden? Kunnen
we nog klantgerichter werken? Zijn er nieuwe ontwikkelingen die
de moeite waard zijn om van de grond te brengen? En zo maar
door. En soms komen zaken waaraan je al heel lang trekt en duwt
dan plotseling tot een afronding. Dat is een heerlijk gevoel! En dat
gevoel had ik de afgelopen tijd.
Allereerst door de komst van Marieke die sinds kort als receptioniste bij ons aan het werk is gegaan. Dat is een genot kan ik u
vertellen want niet alleen neemt ze me veel werk uit handen ook
onze klantvriendelijkheid gaat er mee op vooruit. Er is vanaf nu altijd iemand die het aanspreekpunt voor de praktijk vormt, ook als
wij met patiënten aan het werk zijn. Voorlopig nog beperkt tot de
ochtenduren weliswaar maar het begin is er! De fraaie balie die al
vanaf dat we ons huidige pand hebben betrokken in de wachtruimte staat is nu eindelijk een groot deel van de tijd bemenst!
Buikpijnpoli
Van een andere orde is de Buikpijnpoli (voor Twente en de Achterhoek) die we onlangs met een groot aantal paramedici zijn begonnen en die onder meer vanuit onze praktijk werkt. De Buikpijnpoli
moet een alternatief bieden voor volwassenen die kampen met
onverklaarbare buikpijn, waar ook een specialist soms geen weg
meer mee weet.
We zijn er twee jaar mee bezig geweest om dat vorm te geven. Een
periode van contacten met specialisten en verzekeraars, zoeken
naar paramedici die op dit gebied ervaring hebben en iets kunnen
betekenen. Hoe kom je tot een multidisciplinair team dat elkaar
versterken kan? Dat heeft geleid tot een team waarin de krachten
worden gebundeld van een psycholoog, een oedeemtherapeute,
een diëtiste, een visceraal therapeut, een fysiotherapeut en een
craniosacraal therapeut. Samen hebben we in de voorbije tijd afgesproken hoe we als team te werk willen gaan en wat de beste
aanpak is om maximaal succes te hebben. Wat dan natuurlijk gevolgd is door praktische zaken als het inrichten van de locaties
van waaruit de Buikpijnpoli werkt, een goede website opzetten
voor maximale informatie en bereikbaarheid en zorgen voor publiciteit zodat specialisten en patiënten de buikpijnpoli leren kennen.
Ik ben blij dat we kortgeleden dan eindelijk van start zijn gegaan.
De eerste teambespreking van een naar ons doorverwezen patiënt
is inmiddels achter de rug. Om in DWDD termen te spreken:

“We zijn begonnen!!”

DUURZAME ENERGIE
PALLET- OF HOUTKACHELS
BIOMASSAKACHELS
REGELTECHNIEK
ZINK-EN KOPERWERKEN

HOUT- EN GASSFEERHAARDEN

CENTRALE VERWARMING
BADKAMER EN SANITAIR

Installatiebedrijf Michorius b.v.
Handelsstraat 9 | 7482 GW Haaksbergen | 053 5722339
info@michorius.com | www.michorius.com

Wij zijn een Ekoplaza.nl afhaalpunt.
Hiermee steun je de eigen plaatselijk
biowinkel.

Brink 6 | 7481 EE Haaksbergen | 053 - 5729034
● Landelijk gelegen, Top locatie Haaksbergen
● 18 comfortabele hotelkamers
● 3 geschakelde vakantiewoningen
● Groepsaccommodatie de Venneriet
● Souterrain met Sauna's en zonnebank
● 12 paardenboxen en weidegang mogelijk
● Vergader faciliteiten
● Terras met landelijk uitzicht
● Dag arrangementen

Ideale locatie voor uw zakelijke bijeenkomsten,
groepsuitje of individueel. Met overnachting of
alleen een stop voor kofe met gebak of een
heerlijk ontbijt. Bel of mail naar de mogelijkheden.

Scholtenhagenweg 46, 7482 VP Haaksbergen • T. 053-5721404
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Nieuw in Twente en de Achterhoek

BUIKPIJNPOLI GAAT SPECIALISTEN
ONDERSTEUNEN
Specialisten die geconfronteerd worden
met volwassen patiënten met buikpijnklachten die voor hen onverklaarbaar
blijven kunnen sinds kort een beroep
doen op de nieuw gevormde buikpijnpoli.

D

e buikpijnpoli beschikt over een multidisciplinair team van paramedici met veel ervaring op
dit speciﬁeke gebied. Door de inbreng van al
die verschillende disciplines en ervaring kan
het team vanuit verschillende gezichtspunten
naar de buikpijnklachten kijken en mogelijk toch een verklaring
vinden en een oplossing aandragen.

In samenwerking met specialisten
Het idee voor de buikpijnpoli en de vorming van een gespecialiseerd multidisciplinair team voor buikpijnklachten is, aldus
de initiatiefnemers, ontstaan na gesprekken met een medisch
specialist. Daaruit kwam naar voren dat er groepen patiënten
zijn die al jarenlang buikklachten hebben, maar waarvoor ook de
specialist niet altijd een oplossing weet. Soms leidt dat tot
operaties die achteraf ook niet blijken te helpen.
De buikpijnpoli gaat van start in fysiopraktijken in Haaksbergen
en Zieuwent en is alleen op verwijzing van een medisch specialist te bezoeken. Patiënten die zijn doorverwezen ondergaan een
uitgebreide intake om een zo compleet mogelijk beeld van de
klacht te krijgen en vast te stellen welk van de disciplines het
best bij hen past.
Meer informatie kunt u vinden via www.buikpijnpoli.eu

In de buikpijnpoli werken onder meer een psycholoog, een
fysiotherapeut, een diëtiste, een oedeemtherapeut, een visceraal
therapeut (bindweefsel gericht) en een craniosacraal therapeut
(gericht op vochtbalans in het ruggenmerg) samen.
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Blankenburgerstraat 29
7481 EA Haaksbergen
053-5723589
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24-uurs
service

Bij InstalCenter Rouwenhorst Installatietechniek kunt u voor al uw klussen terecht.
Met 80 jaar ervaring is geen enkele klus voor ons te groot! Van zinkwerk en dakgoten tot compleet
geïnstalleerde warmtepompinstallaties en volledig op maat gemaakte badkamers. Wij hebben alle materialen
en producten op voorraad. Tevens hebben wij een CV-OK certificering, zodat u zeker kunt zijn van een veilige en
goed werkende installatie. Kom langs in de showroom voor een vrijblijvend gesprek en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!
Altijd deskundig. Altijd dichtbij.

APK KEURING - ONDERHOUD - TUNING - ACCESOIRES - ONDERDELEN - AUDIO

De montagespecialist voor uw
auto, motor & camper

Reparaties en onderhoud alle merken, APK keuring
Naast de winkel beschikt onze vestiging over
een moderne werkplaats met vakkundige monteurs.
Repareren en onderhoud is bij ons geen bijzaak
maar onze specialiteit!
Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.

Auto’s en motoren zijn onze passie!
Autobike/Automat Haaksbergen, De Greune 34, Haaksbergen Tel. 053-5740226

www.autobike.nl

ADVERTORIAL

VOETKLACHTEN? VAN DER KUIL HEEFT DE OPLOSSING
door afwijkende voetstand,
bekkenscheefstand en afwijkend looppatroon.

Wanneer u last heeft van pijnlijke of zeurende voeten, dan
kan het verstandig zijn dit
eens te laten beoordelen door
een podotherapeut.
Middels diverse onderzoekstechnieken, waaronder bewegingsanalyse, voetscan en
loopanalyse, bekijken wij hoe
uw klachten tot stand komen.
Wij adviseren u over belasting/
belastbaarheid, schoeisel en
omgang met uw klachten.
Veel voorkomende klachten
die de podotherapeut ziet en

kan behandelen zijn:
- Standsafwijkingen,
zoals
voeten met aangeboren afwijking, platvoeten en holvoeten.
- Overbelasting als gevolg van
een afwijkend looppatroon of
afwijkende voetstand.
- Teenafwijkingen, zoals hamertenen, klauwtenen en
spreidtenen.
- Recidiverende likdoorns of
overmatig eeltvorming door
overmatig druk of slecht passend schoeisel.
- Knie-, heup- of rugklachten,

Wij kunnen zolen maken voor
uw dagelijkse schoenen, sportschoen, werkschoen etc. Podotherapie van der Kuil is aangesloten bij branchevereniging
NVvP (Nederlandse Vereniging
van Podotherapeuten) en het
Kwaliteitsregister Paramedici
(KP). Wanneer u aanvullend verzekerd bent, worden uw zolen in
veel gevallen deels of zelfs in zijn
geheel voor u vergoed. Uw eigen
risico is hierbij niet van toepassing.

Voor vragen of verdere informatie kunt u kijken op
www.podotherapievanderkuil.nl
Tevens bent u altijd welkom in
onze praktijk aan de Molenstraat 16 te Haaksbergen.

Door de drek voor landschappenkaart
en fietsroute de Groene Waaier

Fotografie: Haaksbergen Promotie Tekst: Richard Leussink

De Haaksbergse Run ATB Run is voortgekomen
uit een gezamenlijk initiatief van de Haaksbergse
Tour en Fietsclub (HTFC) en Atletiekvereniging
Haaksbergen (AVH). Het gezamenlijke doel is
om meer onderling begrip te creëren tussen de
leden van beide verenigingen door ze samen te
laten sporten.Voor het evenement is de Stichting
Duursport Haaksbergen opgericht die ook het

Deelnemers aan de
Fysiotherapie De Werfheegde
Run ATB Run
zorgen voor een bijdrage
van € 800 aan
Support for Nature.

stimuleren van de duursport en de promotie van
Haaksbergen als doel heeft.
Op de laatste zondag van november wordt jaarlijks

tainbike op voornamelijk onverharde wegen en pa-

in park Groot Scholtenhagen en in Het Lankheet de

den. Deze discipline vraagt om een combinatie van

Run ATB Run georganiseerd. Zondag 26 november

kracht, uithoudingsvermogen en behendigheid van

vond alweer de vierde editie plaats. Ruim 90

deelnemers en kan zowel individueel als in teamver-

individuele deelnemers en bijna 100 teams gingen

band (hardloper en fietser)worden beoefend.

de spectaculaire uitdaging aan. Inmiddels heeft dit
Haaksbergse evenement een vaste plek gekregen

Het centrale punt van de Run ATB Run in Haaks-

op de agenda van menig sportieveling uit Haaksber-

bergen is de atletiekbaan; gelopen wordt in het

gen en Nederland. De Run ATB Run is een discipline

park Groot Scholtenhagen, gefietst wordt over het

die is afgeleid van de triathlon. Het is een combi-

mountainbike parcours en onverharde wegen in Het

natie van hardlopen, fietsen en vervolgens weer

Lankheet. De waterpassage in de Lankheterweg en

hardlopen. Het fietsen vindt plaats met een moun-

het speciale mountainbikeparcours op de atletiek-

baan zijn spectaculair om te zien en trekken ieder

De voorzitter van de organisatie Richard Leussink

jaar weer veel toeschouwers.

heeft namens de deelnemers van de afgelopen
edities een cheque van € 800,- overhandigt aan

Deelnemers komen inmiddels uit meerdere delen

Maarten jan Leppink, die deze in ontvangst nam na-

van Nederland, echter het zijn vooral Haaksberge-

mens De Groene Waaijer. De bijdrage van de Run ATB

naren die in teamverband meedoen. Vele combina-

Run zal o.a. worden gebruikt voor het uitbrengen

ties worden gevormd: collega’s, echtgenoten, buren

van een Landschappenkaart met wandelroutes en

en ouder-kind combinaties. Gezamenlijk wordt de

De Groene Waaier fietsroute door de drie natuurge-

sportieve uitdaging aangegaan waarbij elk team-

bieden.

lid zijn eigen specialisme inbrengt. Het evenement
wordt ook gesteund door meerdere Haaksbergse

De Groene Waaier is een samenwer-

ondernemingen. Fysiotherapie De Werfheegde,

kingsplan en initiatief tussen de drie

Scholten Tweewielers en Mees van de Brink slangen

belangrijkste organisaties op natuur-

en koppelingen hebben zich als hoofdsponsor ver-

gebied in Haaksbergen: Het Lanheet,

bonden aan het evenement. Dat de Run ATB Run Het Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De
Lankheet aandoet is echter niet vanzelfsprekend.

Groene Waaier heeft als doel om zowel natuurge-

Het Lankheet is een uniek en waardevol natuur-

bieden als het bedrijfsleven, de industrie, horeca,

gebied. Support for Nature wil dat evenementen

sportverenigingen, de gemeente Haaksbergen

in natuurgebieden zo natuurvriendelijk mogelijk

en betrokken burgers met elkaar te verbinden,

plaatsvinden. De organisatie van de Run ATB Run

waarbij de waarden van natuur en landschap voor

ondersteunt dit.

Haaksbergen en omgeving steeds centraal staan.

Plaats jouw boom op
de Groene Waaier-kaart!
Bomen zijn enorm belangrijk. Ze verzorgen de
zuurstof, waardoor wij kunnen ademen. Ze geven
schaduw en koelte in de bossen, geven beschutting
aan groot en klein wild en zijn onontbeerlijk voor
vogels en insecten. Gelukkig hebben we in Haaksbergen ontelbaar veel bomen.
Binnen het gebied van de Groene Waaier, de terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
Het Lankheet hebben we veel natuurschoon en veel
bomen die, als ze zouden kunnen praten, mooie
verhalen zouden kunnen vertellen. Helaas kunnen bomen niet praten. Maar jij kunt ze wel ‘laten
praten’, dat wil zeggen hun verhaal vertellen of
beter gezegd: jouw verhaal. Via de website van De
Groene Waaier kun je een foto of tekening van jouw
favoriete boom uploaden en daarbij het verhaal
dat bij de boom hoort toevoegen. De bomen en
verhalen worden op deze site op een digitale kaart
van Haaksbergen geplaatst en zijn daarmee voor
www.degroenewaaier.nl/jouw-droom-van-een-boom

iedereen zichtbaar.
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Altied wat te doen
natuurlijk!
Winterritten met de Stoomtrein
Beleef en bewonder een stukje spoorweggeschiedenis,
rij mee in de Stoomtrein. Extra winterrijdagen in de

Haaksbergen
Haaksbergen
Buurse
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen

Kom in de molen
De Oostendorper watermolen is ook in de wintermaanden
geopend, op woensdag en zaterdag van 14.00-16.00 uur.
Er zijn molenaars aanwezig om te malen en voor verkoop
van molenpoducten

Januari

Koren Kerstzang Bonifatiuskerk
Moonlightshopping in de Veldmaat
Kerstmarkt
Advent winterwandeling
Winter Wonder Weekend
Open dagen Historisch Centrum
Korenmiddag Pancratiuskerk
Wild winterwandeling Buurserzand
Koopzondag
Kerstwandeling
Winterritten Stoomtrein

Februari

8
15
16
16
16-17
16-17
17
17
24
26
27-28

Maart

December

Kerstvakantie op 27 en 28 december 2017.

www.haaksbergennatuurlijk.nl

7
7
12-14
12-13
13-20
20
21
21
26
27
26-31

Nieuwjaarswandeling Witte Veen
Nieuwjaarsconcert Exposure
Kleindierenshow Nut & Sport
Factor10!
Henk Pen Caravan & Kampeer Expo
Galaparty De Keiensleppers
Concert Twentelandkapel
Wild winterwandeling Buurserzand
Culinaire Stoomtrein
Concert Crescendo
Twentse Tennis Indoor kampioenschap

Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Buurse
Haaksbergen
Haaksbergen
Buurse
Haaksbergen

1-4
3
4
9
10
11
18
23
24

Twentse Tennis Indoor kampioenschap
Verlichte Carnavalsoptocht
Kroamschudd’n bij de Schaapskudde
Carnavalsfeest
Carnavalsoptocht en Afterparty
Kinder Carnaval
Veen- & Heidewandeling
Culinaire Stoomtrein
Silver Shadow Back in Town

Haaksbergen
Buurse
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Buurse
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen

3
4
10
11
11
18
23
24
24
25
25
25

Excursie: Waterpark Het Lankheet
Kroamschudd’n bij de Schaapskudde
Twentse Bandnight
Vitaliteitsbeurs
Euregio Gren(s)zmarkt
Holland Schwarzwaldtocht
Culinaire Stoomtrein
Blankenburgerstraatspektakel
Kofferbakmarkt
Mijlenloop
Voorjaarswandeling & Amfibietelling
Koopzondag

Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Buurse
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Buurse
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen

Winter Wonder Weekend

Een feestje vóórdat de feestdagen beginnen.
Zaterdag 16 en zondag 17 december volop Winter Wonder gezelligheid in het centrum van Haaksbergen. Zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur tot in de avond staan de straten vol met mooie kramen, klinkt
er gezellige muziek en is de markt de plek voor een gezellig hapje en drankje. Zondagmiddag is er
een extra gezellige koopzondag met een aantal activiteiten van de zaterdag.

Winterwandelen

Lekker naar buiten, de frisse lucht en
mooie natuur van Haaksbergen in!
Wild winterwandeling Buurserzand
17 december | 14.30 uur |
Infocentrum De Wakel Buurserzand
Kerstwandeling
Wandeling rondom de Oostendorper watermolen en door Landgoed Het Lankheet.
Onderweg weerklinkt ‘den Oal’n roop’.
26 december | 10.00 uur |
Camping & Bungalowpark ‘t Stien ‘n Boer
Nieuwjaarswandeling Witte Veen
7 januari | 13.00 uur |
Restaurant Haarmühle, Alstätte

www.haaksbergennatuurlijk.nl

Ommetje Veldmaat
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Wandelen door eeuwenoud boerenlandschap, afgewisseld met
Stepelo
heidevelden, vennetjes en mooie
kleinschalige bossen.

N1

9
KM

LM

ER
-

H.H Bonifatiuskerk

Veldmaterstraat 61-63
Haaksbergen
www.haaksbergennatuurlijk.nl

- Volg de gele pijlen (gemarkeerd met de voetjes) van het
wandelnetwerk
- Ruime parkeermogelijkheid bij de Plus Supermarkt
- Download de app: Landschap Overijssel/wandelen in Overijssel

Markepaal

5

Galgenslat

De paal van Bentheimer zandsteen werd in 1780 geplaatst

Het Galgenslat ligt aan de rand van het Buurserzand en be-

om de grens aan te duiden tussen de marke Holthuizen-

staat uit heide en bos, met daarin een paar vennetjes (slat

Eppenzolder-Stepelo en de marke Haaksbergen-Honesch.

betekent ‘waterplas op de heide’). Sinds het midden van
de 15e eeuw bevond zich hier een galg voor het voltrekken

Retentiegebied

van executies, De galg heeft er tot ongeveer 1800 gestaan.

Dit terrein, bestemd voor waterberging, is multifunctioneel ingericht. Zo kunnen kinderen zich met een pontje van

6

Nieuwe natuur

de ene kant naar de andere trekken. Ook is er een speciale

Een nieuw gegraven poel, ophopingen en een paadje met

oeverzwaluwwand met nestgaten geplaatst. In de zomer is

uitkijkpunt erlangs: een enthousiaste buurtbewoner heeft

het de hele dag een komen en gaan van zwaluwen.

hier voor nieuwe natuur gezorgd! Je kunt hier zien hoe de
natuur zich ontwikkelt. In de takkenrillen vliegen de winter-

Lokaalspoorweg

koninkjes en roodborstjes op zoek naar voedsel en kleine

In 1884 werd de lokaalspoorweg Winterswijk-Hengelo, met

zoogdieren vinden er een plek. Verder is er een bunker

vanaf Boekelo een zijtak naar Enschede, aangelegd. Dit op

geplaatst voor vleermuizen.

initiatief van de textielfabrikanten, voor een gemakkelijke
toevoer van steenkolen uit het Ruhrgebied. Bijna alle

7

Grintenbosch

lokaalspoorwegen zijn opgedoekt. Het lijntje Haaksbergen

Omstreeks 1850 kocht de textielfabrikantenfamilie

- Boekelo bleef over. Van april tot en met oktober kun je

Jordaan hier een stuk heide, voormalige markegrond.

nog wekelijks met de stoomtrein mee. Meer informatie op

Derk Jordaan was de oprichter van de textielfabriek

www.museumbuurtspoorweg.nl.

Jordaan. Zijn zoon Hendrik verwierf het perceel en hij
plantte het bos aan, inclusief de statige beukenlaan. Hij

Kikkerpoel

liet dit in de Engelse landschapsstijl aanleggen. Het bos is

De eigenaar van deze grond heeft een nieuwe kikkerpoel

in 2002 door de Stichting Leppink-Postuma aan

gegraven. In deze buurt zijn meerdere poelen te vinden,

Natuurmonumenten geschonken.

ondermeer om de kleine watersalamander, kamsalamander en hopelijk in de toekomst ook de felgroene boom-

7

kikker een veilige plek te bieden.

2

6

Hoe loopt de werkelijke

V

ELDMAAT – Niet de Wiedenbroeksingel
bepaalt de grens van de wijk de Veldmaat met
Haaksbergen, zoals algemeen wordt verondersteld. Hoe die dan wel exact is gelegen,
verdeeld de meningen enigszins.

De officiële lezing luidt dat de Veldmaat deels verder loopt over
de Wiedenbroeksingel aan de Haaksbergse kant en de oorspronkelijke grens ergens door de wijk kronkelt tot aan wijkdeel de Pas.
Verder omvat de Veldmaat een deel van het aangrenzend buitengebied langs de Hengelosestraat. In het buitengebied bepalen de
Knoefweg, het Bommelaspad en een deel van de Stendermolenweg de grens. Vanaf die plek loopt de grens (wat tegelijkertijd de
gemeentegrens met Enschede en Hengelo is) door het buitengebied terug naar de Hengelosestraat.
De oorsprong van de Veldmaat ligt het Haaksbergerveld met de
marke van Eppenzolder, Holthuizen en Stepelo. In 1846 worden de

Grens van de veldmaat?

markegronden van Haaksbergen verdeeld. Tien jaar later volgen
de gezamenlijke gronden van de marke Eppenzolder, Holthuizen
en Stepelo. Bij deze verdeling verkrijgt de Haaksbergse textielfabrikant Jordaan grote stukken grond nabij De Veldmaat. Begin
jaren dertig worden de huidige Geukerdijk en Veldmaterstraat
verhard en onstaat er rond de school een kleine kern en in 1934
wordt de Bonifatiuskerk gebouwd. Buurtschap De Veldmaat is dan
officieel een dorp. Door de decennia heen groeien Haaksbergen
en De Veldmaat aan elkaar vast, maar de Veldmaat valt ook anno
2017 onder de categorie kleinen kernen met de overheidsfaciliteit
van dien.

Boer Wissink ontgon als eerste een stukje grond in de
Veldmaat waar hij later erve de Kolenbrander bouwde 1615).
In de volksmond heette de boerderij ‘n De Kaerl aan de
Kolenbranderweg. Later (1700 – 1750) werden erve Kievit,
Essenhuis en Kolenbrander gebouwd.
(Foto’s: Gerard Vaanhold).
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DE VELDMAAT BRUIST TEGEN W

H

AAKSBERGEN – En weer hebben zich nieuwe
ondernemers aan gesloten bij de Ondernemersvereniging De Veldmaat. Waaronder twee
agrarische ondernemers”, meldt voorzitter
Martijn Breukers van de club die voor leven in de Veldmaatse
brouwerij zorgt.

Want ook dat zijn ondernemers. Evenals het loonbedrijf op de lange
lijst van leden en de hoveniers. ,,Toen we in 2015 besloten om hier
in de Veldmaat een ondernemersvereniging op te richten, besefte
iedereen zich al snel dat er meer ondernemers in de Veldmaat zijn
gevestigd dan we denken. We gaan inmiddels naar de 50 leden. Ik
heb me eerlijk gezegd nooit gerealiseerd dat het er zoveel zijn.” De
bestuursleden hebben getracht alle bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven Veldmaatse ondernemers persoonlijk te benaderen
en zijn daar aardig in geslaagd. De respons was groot. ,,Voor een
handjevol had het weinig zin, omdat ze op een leeftijd zijn dat ze
toch een keer stoppen. En daar is alle begrip voor”, aldus Breukers,
die benadrukt dat niemand lid moet worden. ,,Maar de animo is zo
groot, iedereen wil graag deel uitmaken van die club.”
En vele handen malen licht werk. Ook als je het hebt over de
ﬁnanciering van evenementen. De Sinterklaasintocht, Kerstmarkt
met Moonlightshopping en de dauwtrap-mis op Hemelvaartdag;
het zijn allemaal activiteiten die dankzij de samenwerkende
ondernemers mede mogelijk worden gemaakt. ,,In tegenstelling
tot voorheen, is het ook makkelijker om iets te organiseren dankzij
een betere taakverdeling. Dat zorgt ook voor continuïteit binnen
een wijk als De Veldmaat.”
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EN WOORDIG HET HELE JAAR

De ondernemers van de Veldmaat nodigen iedereen uit
vrijdag 15 december van 17.00 tot 21.00 uur van de
gezellige sfeer te komen genieten tijdens de kerstmarkt
en het moonlightshopping. Er zijn midwinterhoornblazers,
bij DA De Veldmaat is de Enjoy Food & Wine, Plus
Leusink pakt uit met gezellig Moonlightshopping, de
kinderen kunnen zich tegoed doen aan pannenkoeken
en chocolademelk en er zijn acties voor het goede
doel. Vanaf Dierengilde Wiielens tot aan de Plus staan
kraampjes voor de Kerstmarkt. Vrijdag 15 december, van
17.00 tot 21.00 uur. In de Veldmaat.

SterMagazine • Nummer 3 • December 2017

Gerben Borggreve:

‘TIJDEN VERANDEREN EN WIJ
VERANDEREN MEE’

H

AAKSBERGEN – Het werk van de installateur
is allang niet meer hetzelfde dat eigenaar
Gerben Borggreve deed toen hij bij zijn wijlen
vader Gerard Borggreve in de zaak begon.
Gas raakt uit, Duurzaam komt in. ,,We zijn
vanaf het begin in dat proces meegegroeid en anno 2017 een gespecialiseerd installatiebedrijf in duurzame oplossingen.”
Eigenaar Gerben Borggreve vermeldt er in één adem bij dat de kennis van de gasketel voorlopig up to date blijft binnen het bedrijf.
,,Er zijn nog zoveel gasketels in bestaande woningen aanwezig en
er worden nog steeds heel veel nieuwe gasketels geïnstalleerd. En
dat zijn slimme ketels met de laatste technische hoogstandjes,
die nog steeds de nodige vakkennis van de installateur vereisen.
Onze monteurs worden ook daarin nog voortdurend bijgeschoold.
Bovendien is klantenwerk een belangrijke pijler van onze bedrijfsvoering.”
Borggreve is nog zo’n echte Veldmaatse ondernemer van oudsher.
Opa Bernhard Borggreve was werkzaam bij Dikkers en deed in zijn
vrije tijd in kolenkachels. Toen ontstond ook de winkel in huishoudelijke artikelen aan de Geukerdijk. Zoon Gerard gooide het over
een hele andere boeg. Gerben: ,,Mijn vader was verwarmingsmonteur en is met de komst van het gas voor zichzelf begonnen. Zo
is dit bedrijf ontstaan. Hij heeft heel wat centrale verwarmingen
aangelegd in de Veldmaat en daarbuiten en groeide uit tot een
volwaardig installatiebedrijf. ” Tien jaar geleden overleed Gerard

Borggreve plotseling op 65-jarige leeftijd. Het was een enorme
klap voor het gezin. Moeder Betsie woont nog altijd op de plek van
de vroegere winkel. Het installatiebedrijf verhuisde in die periode
naar een nieuw pand op de Greune. ,,Dan sta je daar ineens alleen
in een nieuwe zaak”, blikt Gerben Borggreve terug. ,,Die gebeurtenis heeft er behoorlijk ingehakt. We zijn doorgegaan en mijn vaders speerpunten hebben we nog altijd hoog in het vaandel staan:
aandacht voor klantwerk en meegaan met de tijd.”
WTW installaties
In de geest van zijn vader leidde Gerben het bedrijf tot waar het
nu staat: een moderne installateur op gebied van duurzame energie en voorloper in de techniek van warmterugwinunits. ,,Dat is
warmteterugwinning, gebaseerd op een proces waarin afgevoerde
lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht”,
legt Borggreve uit. ,,Deze warmte zou anders verloren gaan, maar
een WTW warmteterugwinunit levert een substantiële besparing
op het energieverbruik op. Onze slogan ‘duurzaam door techniek’
kunnen we met de nodige kennis in huis volledig waarmaken.”
Dakdekker
En Borggreve is ook nog dakdekker. ,,Het wordt tijd dat
we dat eens wat harder van de daken gaan roepen”, grapt
Borggreve met en rol dakmateriaal op z’n schouder. ,,Het
is een activiteit die we van een gestopte collega hebben
overgenomen. Je hoeft stad en land niet meer af te bellen.
De dakdekker komt gewoon uit Haaksbergen.”
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OMMETJE VELDMAAT WORDT HELE
JAAR DOOR VEEL GELOPEN

V

ELDMAAT - Het Ommetje Veldmaat is populair. De
wandelroute met een lengte van 10 kilometer is in
de zomer van 2015 in gebruik genomen en er wordt
veel gebruik van gemaakt.

De route staat aangegeven met routepijlen maar is eenvoudig in
te korten voor wie de volledige afstand te lang is. De route is verkrijgbaar bij Haaksbergen Promotie / VVV ,,En het Ommetje Veldmaat is gratis op de App ‘Wandelen in Overijssel’ te downloaden”,
enormegeeft Gerard Vaanhold aan, die samen met Jan van Binsbergen en
plek vanHenk Westendorp de kar trok in het project waaraan vanaf 2011 is
periodegewerkt. ,,Vier jaar later volgde de opening door (wijk)wethouder
ns alleenEllen Prent, die zeer onder de indruk was van hetgeen de Veldebeurte-maters met elkaar hadden klaargespeeld.
mijn vael staan:Het Ommetje komt voort uit het Dorpsplan+ voor kleine kernen. Die
status kreeg de Veldmaat vanwege zijn dorpse eigenschappen. De
gelden van het Dorpsplan+ zijn bedoeld om de leefomgeving voor
bewoners te verbeteren en in de Veldmaat werd de wens uitgewaar hetsproken van een rondwandeling. De start is bij de kerk en voert de
me ener-wandelaar vervolgens via de Veldmaat richting het buitengebied
,,Dat isdoor een eeuwenoud boerenlandschap, afgewisseld met heideevoerde
e lucht”,
an, maar Het Ommetje Veldmaat is niet alleen een route langs
esparing mooie plekken in het buitengebied, ook de toeganechniek’ kelijkheid van De Veldmaat is verbeterd met deze
ken.”
route. Dankzij de realisatie van een voetpad langs de

Geukerdijk als onderdeel van dit Ommetje, kunnen
ouderen in de wijk nu makkelijker en veiliger een
wandeling maken richting het Grintenbos. Ook vanuit
het Wiedenbroek en Het Saalmerink is het Ommetje
goed te bereiken. Startpunt van de route is bij de
Bonifatiuskerk.

velden, vennetjes en kleinschalige bebossing. ,,Wie van wandelen
houdt, moet de route of een deel ervan echt een keer lopen”, verzekert Gerard Vaanhold. ,,Het is beslist de moeite waard.”
De wijkraad, wijkbewoners, ondernemers uit de Veldmaat, de
scholen; iedereen is betrokken geweest bij het project dat daardoor echt een project van de Veldmaters werd. Die samenwerking
is typerend voor de wijk. Bovendien stelden verschillende families
privégrond open voor de route en maakten die stukken extra aantrekkelijk voor de wandelaars. Landschap Overijssel adviseerde en
stelde bijzondere bloemenmengsels beschikbaar voor beplanting
van de Steenbroakes bij de retentievijver waar later nog een speelplek voor de jeugd is ingericht.

Gerard Vaanhold: ,,Het
Ommetje is een echte
publiekstrekker en een
aanwinst voor de
Veldmaat.”
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VOOR PARKMANAGER ANDRÉ BU
DE GREUNE MOOIE UI

S

TEPELO – Veiligheid is groot goed op
bedrijventerrein Stepelo – De Greune.
De bedrijvenvereniging streeft naar een
aantrekkelijk, veilig en duurzaam bedrijvenpark
dat plaats biedt aan zo’n 100 ondernemingen.
André Busschers is sinds anderhalf jaar als
parkmanager de spil in de krachtenbundeling.
,,Hoe groter de dekking van het aantal leden, hoe meer we kunnen
bereiken.”
En dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Stepelo is het
rolmodel voor een veilig, duurzaam en attractief bedrijventerrein.
Inmiddels is ook het naastgelegen De Greune aangesloten bij
de bedrijfsvereniging en wordt bijvoorbeeld het collectieve

glasvezelnet verder uitgebreid naar dat gebied en trekken
ondernemers samen op in collectieve duurzame energie projecten.
,,Stepelo – De Greune kent een 75 procent dekkingsgraad. De
leden betalen een contributie en dat levert allerlei voordelen op”,
legt Busschers uit, die zeer content is met die brede collectieve
gedachte. ,,Neem de bewaking van het terrein door een draadloos
camerasysteem. Een dure faciliteit, die mogelijk is op Stepelo
omdat voldoende bedrijven meebetalen aan beheer en onderhoud.
Het is 10 jaar geleden geïnstalleerd en Stepelo - de Greune voldoet
inmiddels een de strenge eisen van het KVO keurmerk voor veilig
ondernemen. Dankzij een gecertiﬁceerd beveiligingssysteem wordt
er weinig ingebroken op dit bedrijvenpark en krijgt vandalisme
evenmin de kans. Dat maakt het voor ondernemers aantrekkelijk
om zich hier te vestigen.”
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RÉ BUSSCHERS IS STEPELO
IE UITDAGING

trekkenUnipro
ojecten.Ook het duurzame en innovatieve karakter is een reden voor
aad. Deondernemers om zich op Stepelo te vestigen, weet André
elen op”,Busschers. ,,Op Stepelo – De Greune zijn bedrijven gevestigd,
llectievedie daarin voorop lopen en andere ondernemingen inspireren en
aadloosnieuwe bedrijven aantrekken voor het uitbreidingsgebied richting
StepeloUnipro. Daarmee is meteen het duurzame visitekaartje voor
derhoud.Stepelo - De Greune genoemd.” En zo kan de parkmanager nog
voldoetwel even doorgaan met het opsommen van de voordelen van een
or veiligkrachtige bedrijvenvereniging. De uitdaging is om die 75 procent
m wordtledendekking verder uit te breiden in de komende jaren. Daarvoor
ndalismemoet de parkmanager wel voortdurend de boer op om de boel
rekkelijkscherp te houden. ,,Ondernemers zijn druk met hun onderneming
en minder druk met de bedrijfsvereniging. Zo werkt dat nu eenmaal
in de praktijk. Daar moet je je als parkmanager voortdurend van
ADVERTORIAL

Als parkmanager ziet André Busschers het als uitdaging die
75 procent naar een volledige dekking van het ledental uit te
breiden. ,,Een utopie? Nee hoor? Bovendien moet je voor jezelf
altijd doelen stellen om iets te kunnen bereiken.”
ParkmanagerAndré Busschers bij de ingang van
bedrijventerrein Stepelo. ,,Inmiddels is ook De Greune
aangesloten en daarmee is aangegeven dat ondernemers het
nut zien van een krachtige bedrijfsvereniging.”
bewust zijn. De ondernemer alleen een mailtje sturen met de
vraag of hij lid wil worden van de bedrijfsvereniging werkt niet. Je
moet er naar toe en uitleggen wat de toegevoegde waarde voor
de ondernemer is en wat we op dit mooie bedrijventerrein al voor
elkaar hebben gekregen dankzij die bundeling.”

SterMagazine • Nummer 3 • December 2017

Autobike Haaksbergen

AL BIJNA 20 JAAR EEN
BEGRIP IN HAAKSBERGEN

I

n 1998 startte Automat Haaksbergen aan de
Eibergsestraat. Dit werd 3 jaar na oprichting
overgenomen door Henk van Dorth die het veranderde
in “Autobike”. Dit vanwege zijn passie voor motoren
en het uitbreiden van het werkveld. Autobike is een
speciaalzaak op het gebied van autoaccessoires.
Maar Autobike biedt zoveel meer: van auto-, motor-, scooter
tot caravan en camperreparaties. Onze werkplaats biedt
mogelijkheden voor kampeerauto’s met een lengte tot 8 meter.”
En niet alleen voor de motor maar ook voor carrosserie- en
herstel werkzaamheden denk aan een doorgeroeste kokerbalk of
een ander dragend deel.
Tevens verzorgen wij APK en monteren alle merken banden. “Wij
bieden gratis bandenopslag en stellen bij reparatie auto een
gratis leenauto ter beschikking”.
Henk laat weten dat er bij Autobike altijd een gemoedelijkse sfeer
heerst. “Wij ontzorgen. We krijgen hier al 3 generaties klanten”.
“Onze kracht zit in onze diversiteit. Naast onze betrouwbaarheid
en vakmanschap staan wij garant voor het gebruikersgemak .
Bij Autobike kunt u altijd terecht met al uw vragen over auto’s,
scooters, campers, caravans of motoren . We helpen u graag met
deskundig advies

Autobike kunt u vinden aan de Greune 34.
AUTO- MOTOR- SCOOTER- CAMPER – CARAVAN onderhoud. Reparaties & meer op elke gebied van mobiliteit.

ADVERTORIAL
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TEXPERIUM JUICHT GR

H

AAKSBERGEN - Deze zomer werd
het Rijksbrede programma Circulaire
Economie, getiteld ‹Nederland Circulair
in 2050› aangeboden aan de Tweede
Kamer.
Dit
Grondstoffenakkoord
markeert het startpunt om samen aan
de slag te gaan. ,,En dat juichen wij van harte toe”, zegt Texperiumdirecteur Peter Bos van het Haaksbergse Open Innovatiecentrum
voor textielrecycling.
Textiele afvallen
In Nederland hebben we inmiddels meer dan 400.000 ton textiele
afvallen per jaar, samen goed zijn voor meer dan 2 miljoen ton
CO2. Ten opzichte van andere stromen afvallen, zoals glas, blik
en papier wordt hier nog maar weinig van ingezameld, slechts 20
á 30 procent. Het overige grote deel komt terecht in de verbrandingsovens. Wetende dat de textielindustrie na de petrochemische
industrie de meest vervuilende industrie ter wereld is, zijn dit verontrustende cijfers.

Het programma geeft richting aan wat we moeten
doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen,
producten en diensten om te gaan en zo de ambitie –
‘Nederland circulair in 2050’ - te halen. ,,Er gebeurt al
heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig
en het moet en kan sneller. In deze transitie kunnen en
willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden,
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel
meer. Het zijn de organisaties en de mensen daarbinnen
die het moeten doen”, verzekert Peter Bos.

Proeffabriek Texperium
Om textiel circulair te ontwikkelen, dient er geïnvesteerd te worden in innovaties en ontwikkelingen. Texperium Haaksbergen is
een voor Europa unieke proeffabriek. Een proeffabriek, waar onderzocht wordt hoe we uit onze oude textiele afvallen weer nieuwe
producten kunnen ontwikkelen zoals garens, die bijvoorbeeld weer

ingezet worden voor nieuwe werkkleding of nieuwe handdoeken. ,,Zo heeft Texperium samen met haar partners
een handdoek ontwikkeld voor de Nederlandse Defensie.
Het Leger heeft vorig jaar een eerste order geplaatst voor
100.000 handdoeken van 40 procent gerecyclede katoen”,
geeft Peter Bos een prachtig voorbeeld van waar het in de
toekomt naar toe moet. ,,Op dit moment nog een wereldrecord, maar de ontwikkelingen gaan door. In dit project is de
Nederlandse overheid de samenwerking aan gegaan met
marktpartijen door als ‘launching customer’ te fungeren.”
In het voorjaar 2015/2016 zijn bij Texperium diverse
nieuwe onderzoek en productiemachines in gebruik genomen om nieuwe circulaire producten te ontwikkelen uit
textiele afvallen, praktijkgericht mét marktimplementatie.
Peter Bos: ,,Texperium onderzoekt en ontwikkelt in het
pre-competitieve stadium de verbanden tussen de vezel
eigenschappen, de voorbehandeling van het materiaal
en de instellingen van de machine parameters waarna
onze commerciële industriële partners de productie overnemen. Texperium heeft hiermee de basis gelegd voor
de beoogde proeffabriek voor mechanisch recyclen van
post-consumer textiel. Dat is uniek in Europa. Dankzij
deze proeffabriek zijn wij in staat bedrijven en instellingen te ondersteunen bij het realiseren van innovaties in
textielherverwerking en de toepassing van herwonnen
materialen in duurzame en winstgevende toepassingen.”
Partners
In de afgelopen zeven jaar heeft Texperium samen met
diverse partners en relaties in binnen en buitenland, een
bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de
textiel in Nederland en Europa. Enkele partners hierin zijn
onder meer KLM, Min. van I&M, Min. van Defensie, Twentse Textiel Cirkel, Kwantum, WE Fashion. ,,Om deze innovaties mogelijk te maken initieert en faciliteert Texperium op
transparante wijze onderzoek en brengt complementaire
bedrijven, kennisinstellingen en overheden in duurzame
ketens samen. Hierdoor ontstaan nieuwe marktkansen
waarbij ecologie, economie en M.V.O. met elkaar in balans
dienen te zijn. Met onze innovatieve kennis en expertise
kunnen we samen met de textielmarkt optrekken bij het
aangaan van deze fantastische uitdaging.”

HT GRONDSTOFFENAKKOORD
VAN HARTE TOE
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WELKOM BIJ DE NOABERPOORT!

I

edereen moet de kans krijgen om zo lang
mogelijk mee te blijven doen aan activiteiten
in Haaksbergen. De Noaberpoort gaat uit van
de eigen kracht en mogelijkheden van mensen.
Van zorgen voor jezelf en zorgen voor elkaar. Als
er meer hulp nodig is, dan zorgen medewerkers
van de Noaberpoort voor professionele
ondersteuning. Rekening houdend met wat mensen wél en niét
kunnen. Laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen.

De zorg verandert in Nederland. Mensen wonen langer thuis. De
Noaberpoort helpt iedereen zo lang mogelijk mee te blijven doen.
Kijken naar wat mensen zelf kunnen regelen, met hulp van hun
omgeving. De Noaberpoort heeft daarom de Informatiewijzer
Haaksbergen ontwikkeld. Een digitale informatiewijzer die
Haaksbergenaren informatie biedt over dagelijkse onderwerpen,
zoals wonen, gezondheid en zorg, ouder worden, vrijwilligerswerk,
werk, jeugd en gezin.

Professionele hulp
Medewerkers van de Noaberpoort geven advies en praktische
ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opgroeien,
opvoeden, werk en inkomen. Ook als er méér aan de hand is
kunnen mensen bij de Noaberpoort terecht, bijvoorbeeld bij een
echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld of schulden. De
Noaberpoort werkt volgens het principe: één huishouden, één
plan, één aanspreekpunt. Als het nodig is, dan wordt speciﬁeke
deskundigheid of hulp ingeschakeld. Dat kan vaak snel, want bij
de Noaberpoort zijn de lijnen naar andere specialisten kort.

Contact
Wilt u graag persoonlijk iemand spreken voor informatie
of advies? Kom dan eens langs bij de Noaberpoort. Van
maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 8.30 en 12.30
uur zonder afspraak binnenlopen. Komt u liever ’s middags?
Maak dan een afspraak met een van de medewerkers, via
telefoonnummer (053) 573 45 89 of stuur een mail naar
info@noaberpoort.nl. Meer informatie is te vinden op
www.noaberpoort.nl.

ER ZIT WEER LEVEN IN HOV MET
T!
‘ACTIEPLAN CENTRUM’

H

AAKSBERGEN – De HOV is weer in
beweging. Een jaar naar het vallen
van de BIZ, staan er weer ondernemers op die onlangs tijdens een zitting in ’t Hagen besloten om samen
de schouders eronder te zetten. Voor
de sectie detail werd Tim Kamphuis van Albert Heijn gekozen
tot nieuwe voorzitter.

Ken Meinderink laat weten dat er de afgelopen weken met frisse moed is gewerkt aan een nieuwe toekomst voor de Haaksbergse Ondernemersvereniging. Er is een Actieplan Centrum
gepresenteerd door Bert Broekhuis en meerdere ondernemers
hebben zich daar achter geschaard. Meinderink heeft die kar
mede getrokken en zit nu weer op zijn oude vertrouwde post als
penningmeester van de overkoepelende HOV. ,,De mensen die
nu in het bestuur zitten en collega-centrum ondernemers die
kenbaar hebben gemaakt zich in te willen zetten voor het centrum moet er wat moois van de grond komen. We moeten ons
er bij neerleggen dat niet iedereen in één keer meedoet na het
wegvallen van de BIZ, maar hopelijk is het wel een eyeopener
geweest dat er een jaar lang geen potje is aangelegd voor het
centrum. Er komen nu spontaan initiatieven van de grond als
bijvoorbeeld het Winter Wonderland half december. Men werkt
momenteel modellen uit om weer een stevig basis onder de
aktische HOV te kunnen leggen. Dat alles biedt beslist perspectief voor
groeien, de toekomst van het centrum van Haaksbergen.”
hand is
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DANEL OPTIEK

Bij aankoop van
een multifocale bril,
op het 2e paar glazen
50%korting*
Actie loopt t/m 31-12-2017
*vraag naar de voorwaarden.

Op de hoek van de Oude Markt is Danel Optiek en Optometrie
al sinds 1998 gevestigd. Een mooie plek op het gezelligste
plein van Enschede. Op de begane grond hangt een grote collectie brillen; een lust voor het oog. Op de eerste etage vindt u
de brillen voor kinderen en de praktijk van de optometrie, hier
is ook de werkplaats, waar we de brillenglazen slijpen, maken
en controleren. Voor ons zijn service, goede oogmetingen, vakbekwaamheid én keuze - heel veel keuze - de pijlers van onze
zaak. Daarom hebben we klanten uit de hele regio en ver daarbuiten.
Oogmode
Ieder seizoen gaan wij naar
de beurzen om de laatste
trends in onze winkel te laten
zien. Ook voor de ﬁjnproevers
hebben we een mooie brillencollectie met merken als RayBan, Etnia Barcelona, Prada
en de couturemerken als Dior,
Chanel en Gucci, maar ook
Dita, Theo en Eyevan.
Deze merken hebben wij ex-

clusief voor Enschede en omstreken in onze winkel. En daar
zijn wij best trots op!
Een goede bril accentueert de
ogen, flatteert de kleur van
de huid en complimenteert
de vorm van het gezicht. Mariska Danel: ‘Je wordt er gewoon mooier van en ziet de
wereld weer met een scherpe
blik. Voor iedereen is er een

oplossing op het gebied van
‘ﬁjn kijken’, zoals een zonnebril, computerbril, sportbril
(zwemmen, ﬁetsen, golfen) of
contactlenzen en nachtlenzen.’
Optometrisch oogonderzoek
(OCT-scan)
Wanneer er aanleiding voor
is of wanneer u het op prijs
stelt kunnen onze optometristen, Laura Hofstede en Joke
Meijer, een uitgebreid oogonderzoek (OCT-scan) uitvoeren,
om oogziekten in een vroeg
stadium te ontdekken. Naast
het opmeten van de sterkte
wordt ook de oogdruk gemeten, bekijken de optometristen
het hoornvlies, de ooglens en
beoordelen zij het netvlies en
de oogzenuw. Laura: ‘Droge

ogen of een beetje wazig zicht
lijken kleine problemen, maar
het kunnen signalen zijn van
langdurig ongemak. Wij krijgen regelmatig klanten, die
naar ons zijn verwezen door
hun huisarts voor deze eerste
screening. Bij ons zijn mensen
vaak sneller geholpen, want er
is geen wachtlijst en wanneer
nodig sturen we door naar de
oogarts.’
We zijn drukbezocht, maar ons
team staat graag voor u klaar.
Verwen uzelf met een bezoek.
U zult zien dat het een verschil
maakt!
Danel Optiek
Oude Markt 7, Enschede
053-4325260
Info@daneloptiek.nl
www.daneloptiek.nl
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