
            Haaksbergse 
      ondernemers hebben u 

nu extra nodig!

       Even naar buiten?
         Blijf op afstand!

En dat lukt samen, ook in de winkels.

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

Vossebeld Fietsen
Reparatie/onderhoud/nieuwe en gebruikte  
(elektrische) fietsen. Gratis halen en brengen. 
Den Borgweg 16 Rekken
Vossebeldfietsen.nl    Tel.0545-431674 

Pot Tweewielers
Reparatie/onderhoud/nieuwe en gebruikte  
(elektrische) fietsen en accessoires.
Pottweewielers.nl      Tel. 053-5722198

Scholten Tweewielers
Reparatie/onderhoud/nieuwe en gebruikte  
(elektrische) fietsen en accessoires. Haal en 
breng service
Molenstraat 4              Tel. 053-5728911

USA  Healthclub & Sauna
Fitsnacks & Online lessen, kijk op onze website
Usasport-haaksbergen.nl

Fabo administratiekantoor
Wij regelen uw belasting aangifte en verzorgen 
uw boekhouding, aangiftes en adviseren u 
graag.
Fabo-administratie.nl  Tel.053-5728591

VakantieXperts
Wij zijn open maar houden de deuren gesloten.
Telefonisch zijn we van 08.00-23.00 uur bereik-
baar en 24/7 op onze website www.vx.nl
Vx.nl Tel.053-5725800

TUI at Home
Keep dreaming! We kijken graag samen met jou 
vooruit en bespreken je vakantiedromen voor 
later dit jaar. www.tui.nl/tuiathome
Priscilla Meier Tel.06-53967733
Monique in het Veld           Tel. 06-14176972

Deze pagina is gratis aangeboden door
Weekblad Rond Haaksbergen,
namens de vele lezers die ons een warm
hart toekenden door een vrijwillige bijdrage.

Steunt u onze ondernemers?

Reparaties

Vakantie

Advies

'Meer thuis werken, meer zelf koken'

Bij Uw groenteman André Breukers zien ze dat meer mensen zelf koken nu er 
meer thuis wordt gewerkt. ,,En dat ze hun spulletjes daarvoor ook veelal bij de 
groenteman op de hoek halen", melden de eigenaren Kees Leppink en Hans 
Heinink van de groentezaak in de Spoorstraat. ,,En klanten houden zich keurig aan 
de maatregelen", merkt Leppink op. Mensen kiezen bewust ook voor vers in een 
bedieningswinkel. ,,Hier kunnen groenten en fruit niet door iedereen worden 
vastgepakt en weer teruggelegd." Zelf hebben ze het druk, maar Leppink en 
Heinink hebben te doen met de collega's die nul omzet hebben. ,,,Laten we 
daarom hopen dat ook kapperszaken en de horeca zo snel mogelijk weer open 
kunnen."
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teun on e ondernemers, koop in aaksbergen!

Ondernemers aan het woord
Meer thuis werken, 
meer zelf koken
Bij Uw groenteman André Breukers 
zien ze dat meer mensen zelf koken 
nu er meer thuis wordt gewerkt. 
,,En dat ze hun spulletjes daarvoor 
ook veelal bij de groenteman op de 
hoek halen", melden de eigenaren 
Kees Leppink en Hans Heinink van de 
groentezaak in de Spoorstraat.

,,Onze klanten houden zich keurig aan de maatregelen", merkt Leppink op. Mensen kiezen bewust 
ook voor vers in een bedieningswinkel. ,,Hier kunnen groenten en fruit niet door iedereen worden 
vastgepakt en weer teruggelegd." Zelf hebben ze het druk, maar Leppink en Heinink hebben te doen 
met de collega's die nul omzet hebben. ,,Laten we daarom hopen dat ook kapperszaken en de horeca 
zo snel mogelijk weer open kunnen."

Zondag is moeder(s)dag!

Horeca moet gaan draaien, 
anders…
De tergende onzekerheid over wat komen gaat, 
wanneer er weer wat mag en wat dan nog mag; 
Saskia Boenders van Partycentrum 't Hagen en 
Steakhouse Buffalo Bill wordt er niet vrolijk van. 
,,De omzet voor de maanden april, mei en juni kun 
je wegstrepen. 

Daarna zullen we als horeca toch echt weer wat 
moeten gaan verdienen. Kosten gaan door, terwijl 
er nauwelijks inkomsten zijn. Dat gaat een keer 
fout. We vullen de tijd in met schilderen en 
klussen, maar dat is ook een keer af. In de horeca 
zijn we gewend 7 dagen per week te werken en nu 
doen we niets. We staan stil. Je hebt het gevoel 
dat je leven daardoor 'on hold' staat. 

Je kijkt machteloos toe naar iets waar je totaal 
geen grip op hebt. Ik zou graag een positief beeld 
schetsen waar we samen met de collega's moed 
uit kunnen putten, maar dat is niet aan de orde. 
Het is heel lastig en hopelijk komt er snel 
duidelijkheid."

Reisbrache hoopt op 
hoogseizoen
Zelfstandig reisadviseur Monique in 't Veld van 
TUI at Home ziet lichtpuntjes voor het toerisme.

,,Griekenland gaat het toerisme voor de Grieken in 
eigenland weer openstellen, Spanje is hetzelfde 
aan het doen. Het zijn kleine stapjes, maar het 
biedt perspectief voor de sector en de toeristen 
die graag op vakantie willen. 

Bovendien gaat KLM weer vliegen en ook dat kun 
je als een positief signaal zien."             .
Ook voor Monique is het een lastige vraag 
wanneer we weer een buitenlandse vakantie 
kunnen boeken. Maar waar hoopt ze een beetje 
op? ,,Toch wel op het hoogseizoen gezien de 
huidige ontwikkelingen. Dat begint half juli en dan 
zijn we tweeënhalve maand verder."
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