
            Haaksbergse ondernemers 
               hebben u nu nodig! extra 

Samen door 
           de crisis!  

Twents Genot Wijn & Dranken
Al ruim 10 jaar dé wijn- en drankenspecialist 
van Haaksbergen en omgeving! Spoorstraat 14 
Haaksbergen

Twentsgenot.nl              Tel. 085-2737524

Dick Frame & Art Atelier
Lijstenmakerij  en schildersschool geopend op 
woensdag t/m zaterdag

Spoorstraat 55             Tel. 0653-753872

Johan Bos keukens
Details maken het verschil, modern, landelijk .
Wij nemen de tijd om deze samen te ontdekken. 

Johanboskeukens.nl   Tel. 053-5722908

Loman Parket
Ambachtelijk vloerenbedrijf met 20 jaar ervaring. 
Bel ons voor een afspraak.

Lomanparket.nl             Tel. 0627-033024

Noordink binnenzonwering
Wij zijn raamdecoratie specialist en leveren op 
maat. Bel ons voor een afspraak  053-5746349

Noordinkbinnenzonwering.nl 

Welkoop Haaksbergen
Onze winkel aan de Textielstraat 12 is normaal 
geopend, bestellen via onze webshop kan 
uiteraard ook.

Welkoop.nl/winkels   Tel. 053-5721758

Living by ME
Kado winkel met oa. woonaccessoires, sieraden 
verlichting, kadootjes, babyproducten, geuren, 
snoep, delicatessen, sieraden, enz.

Spoorstraat 22               Tel. 053-7370080

Weekmarkt Haaksbergen
Elke woensdag tot 13.00 uur. Tijdelijk alleen 
kramen food. Zie voor non-food producten de 
advertentie in deze krant.

Sport 2000 Ter Avest
Wij zijn open! We geven u graag advies in onze 
winkel en ook online bieden we een breed 
assortiment sportartikelen

Molenstraat 2                 Tel. 053-5721992

Bistro de Postkoets
Uw restaurant voor diner thuis, voordelige 
prijzen en toch a la carte. Bestel via onze web-
site of bel ons.

Bistrodepostkoets.nl  Tel.053-5728794

Grand Cafe Centraal
Onze actiebonnen: 2 personen, 3-gangen keuze-
menu voor € 35,-  Bestel op onze website. 

Grandcafecentraal.nl  

Bianca’s Eetcafe
Vers bereide maaltijden, bestel via de website, 
afhalen/bezorgen is mogelijk. Bel 053-5728794

Biancaseetcafe.nl       Tel. 053-4788930

Restaurant Evers
Afhalen van vers bereide maaltijden.
Bestellen? Bel ons even! 

Restaurantevers.nl  Tel.053-5721591

De Kornuiten
U kunt onze maaltijden nu bestellen vanaf 15.00 
tot 20.00 uur 

Dekornuiten.com          Tel.053-3001738

Live Cooking
Van belegde broodjes tot (overwerk)maaltijd
bestel online info@live-cooking.eu of bel ons.

Livecooking-overijssel.nl   Tel.053-5728027

Livio maaltijdservice
Stel nu een proefpakket samen: kies drie gerechten 
voor €15,- of vijf gerechten voor €20,- gratis 
thuisbezorgd.

Livio.uwmaaltijd.nl      Tel.0888-101010

Landgasthof Haarmühle
Zaterdags broodverkoop van 10.00 tot 12.00 uur 
Dagelijks telefonisch bestellen van 10.00-14.00 uur

Tel. 0049 2567 93190

Fabo administratiekantoor
Wij regelen uw belasting aangifte en verzorgen 
uw boekhouding, aangiftes en adviseren u graag.

Fabo-administratie.nl  Tel.053-5728591

LeuQe deals Haaksbergen
Uw smartphone binnen 60 min. gerepareerd met 
garantie en originele onderdelen. Bezoek onze 
winkel Spoorstraat 6. Liever niet de straat op? 
Maak gebruik van onze haal en breng service!

Leuqedeals.nl              Tel. 053-8795770

Pot Tweewielers
Reparatie/onderhoud/nieuwe en gebruikte  
(elektrische) fietsen en accessoires.

Pottweewielers.nl      Tel. 053-5722198

Vossebeld Fietsen
Reparatie/onderhoud/nieuwe en gebruikte  
(elektrische) fietsen. Gratis halen en brengen. 
Den Borgweg 16 Rekken

Vossebeldfietsen.nl    Tel.0545-431674 

Scholten Tweewielers
Reparatie/onderhoud/nieuwe en gebruikte  
(elektrische) fietsen en accessoires. Haal en 
breng service

Molenstraat 4              Tel. 053-5728911

USA  Healtclub & Sauna
Fitsnacks & Online lessen, kijk op onze website

Usasport-haaksbergen.nl

Weekblad Rond Haaksbergen
Wekelijks huis aan huis het lokale nieuws.
Op onze website de laatste actuele berichten

Rondhaaksbergen.nl  Tel. 053-5726589

Gemeente Haaksbergen
Haaksbergen.nl           Tel. 053-5734567

Haaksbergen Natuurlijk / VVV
Haaksbergennatuurlijk.nl   Tel. 053-5722811

Heb je een mooi initiatief of een goed idee of wil je op één of 
andere manier je hulp aanbieden mail het naar 

info@haaksbergennatuurlijk.nl en krijg een vermelding op 
www.haaksbergensamensterk.nl. Uiteraard wordt de website 

continu bijgewerkt met de laatste initiatieven. 
#haaksbergensamensterk.

Laatste Nieuws

Thuis actief

Advies

Thuis uit etenOnline/winkelen Reparaties

Samen sterk!  Samen sterk!  Samen sterk!  
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