
Samen Sterk,
met elkaar door 
           de crisis!  

Babor Institute Skin Balance
Ons huidinstituut is tijdelijk gesloten, maar in onze 
webshop vindt u alles voor uw dagelijkse huidver-
zorging. Vragen of advies? Bel 053-5740994
Skinbalancehaaksbergen.nl

Haarstudio Benemonte
Wij zijn dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 
uur geopend voor verkoop van producten.
Veldmaterstraat 180 of bestel 24/7 via onze site 
Benemonte.nl Tel. 053-5723332

Oogwereld van der Werf
Wij zijn open! U bent welkom voor een deskundige 
oogmeting en een passend advies op maat. 
Spoorstraat 2 Haaksbergen    Tel. 053-5722696
vanderwerf@oogwereld.nl 

ONLINE/WINKELEN

Danifleur
Van bloemen wordt je vrolijk, voor jezelf of wij
versturen via Fleurop een mooi boeket
Dr. Prinsstraat 4           Tel. 053-3690003

Boek en Buro
Een mooi boek lezen, onze collectie is enorm en 
zo’n heerlijke tijdverdrijf . Vragen? Bel even of 
mail naar: haaksbergen@boek-en-buro.nl 
Boek-en-buro.nl  Tel.053-5723524

Expert Bennink
De winkel is geopend én online zijn wij 24/7 ver-
trouwd dichtbij. Hier vindt u ook heel veel actuele 
informatie. Wij kunnen u telefonisch adviseren: 
053-5729818 of App naar 06-223 13 888 
Expert.nl/Haaksbergen Tel. 053-5729818

Koenderink lederwaren
Wij zijn normaal geopend, bezorgen is mogelijk 
en winkelen op afspraak kan ook.
Blankenburgerstr 6-8  Tel. 053-5721333

G&W
Een winkel vol gezonde producten aan de Blanken-
burgerstr 18. Vanaf  € 10,-  gratis bezorging bestel
via avest@xs4all.nl of sms/app naar 0611 711296
Gezondheidswinkel.nl   Tel. 053-5740310

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

Woongeluk Roord
Alles voor de stoffering van uw woning.
Openingstijden: wo, do, vr 10.00-17.30 uur
za 10.00-17.00 uur Tel. 053-5741570
Woongeluk-Haaksbergen.nl                

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. 
Biancaseetcafe.nl       Tel. 053-4788930

Eetcafe Cafetaria Dwars
Zin in een patatje of kroket? Een tussendoortje, 
een snelle hap of een complete maaltijd? 
Om mee naar huis te nemen, eet smakelijk!
Cafedwars.nl   Tel.074-3575202

De Kornuiten
U kunt onze maaltijden nu bestellen vanaf 15.00 
tot 20.00 uur 
Dekornuiten.com          Tel.053-3001738

Café Winkelman
Wekelijks nieuwe afhaalmenu’s, friet, snacks en
halve liters ijs. We bezorgen in Buurse/Broekheurne
Cafewinkelman.nl       Tel.053-5696202

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

Sirtaki Grieks restaurant
Onze authentieke Griekse maaltijden kunt u ook
afhalen, kijk op onze  website of ons bel even.
Maken onze koks het klaar kunt u thuis genieten.
Sirtaki.nl Tel.053-5721199

Eetsalon Menzing/Menotti IJs
U kunt bij ons terecht voor het afhalen van een 
lekkere maaltijd of ons heerlijke ijs. Kijk op 
www.eetsalonmenzing.nl | 
www.ijssalonmenotti.nl 
Eibergsestraat 23         Tel.053-5722266

Online/winkelen Thuis uit etenMode/beauty

Online/winkelen

Woongeluk-Haaksbergen.nl 

Natuurvoeding de Brink
Een groot aanbod van biologische producten in
onze winkel aan de Brink 6 Haaksbergen.
Geopend di. t/m za.  Tel. 053-5729034
Debrinknatuurvoeding.nl 

Koop een verrassing voor moeder(dag) in Haaksbergen!
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