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Vorig jaar is het praktische mini-magazine Ontdek Delden tot stand gekomen. En nu is het vervolg hierop 
van de pers gerold: Winkelstad Delden, dat in samenwerking met de Deldense Ondernemers Vereniging 
tot stand is gekomen. En wat zijn we  er trots op! 

Voorwoord

De laatste twee jaar hebben voor velen in het teken van corona 
gestaan. Wat is het fi jn dat Nederland weer grotendeels van het 
slot is en we corona steeds meer achter ons kunnen laten. Bijna 
alle deuren gaan weer open, heerlijk! 

Ook het centrum van Delden leeft  weer. Dat voel je als je er 
door loopt. Ondernemers zett en de schouders er weer onder. 
En er is weer ruimte voor activiteiten en evenementen. Om 
twee voorbeelden te noemen: zoals jullie van ons gewend zijn, 
wordt er weer een prachtige Brocante Fair georganiseerd en ook 
Hemelvaartsdag wordt in een nieuw jasje gestoken. 

Het bestuur is het afgelopen jaar erg druk geweest om Delden 
nog beter op de kaart te zett en. Dit heeft  onder andere 
geresulteerd in dit magazine Winkelstad Delden. Hierin vind 
je unieke winkels, de mooiste bezienswaardigheden, het 

prachtige natuurgebied, de geweldige 
restaurants, de mooie wandelroutes, 
nieuwe evenementen en nog veel meer. 
Cultuur, natuur en bedrijvigheid komen 
in Delden op een prachtige 
manier samen. Het is dan ook 
onze oprechte overtuiging dat 
Delden écht de moeite waard is 
om te ontdekken. 

Graag heten we iedereen
welkom in ons Gastvrije Delden!

Nicole Efft  ink
Voorzitt er Deldense
Ondernemers Vereniging

nr. 1 - april 2021

Landgoederen en kastelen
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Vereniging Cultuurvrienden
Oude Blasius Delden

Koningsdag

Dodenherdenking

De vereniging Cultuurvienden Oude Blasius Delden (COBD) wil  onder andere  een concertpodium 
bieden voor jonge aankomende musici en voor koormuziek in brede zin op  zaterdagavonden in 
de Oude Kerk van Delden. De COBD is een non-profi t organisatie waarbij de organisatie van de 
concerten geheel wordt verzorgd door vrijwilligers. De vereniging is opgericht in 2017 en telt een 
groeiend aantal leden. Kijk op onze website voor meer informatie en alle concerten:
www.cultuurvrienden-oudeblasius-delden.nl.

Dit eerste lustrumjaar is gevuld met een gevarieerd programma, zowel 
qua musicale inhoud als uitvoerende musici en koormuziek.

De Oranjevereniging Delden en omstreken verzorgt elk jaar de activiteiten rondom Koningsdag. 
Koningsdag is traditiegetrouw een dag voor de kinderen met een kinderrommelmarkt in de 
Langestraat, van 7.00 tot 17.00 uur. Door het huren van een kraam of het leggen van een kleedje 
kunnen de kinderen hun oude speelgoed, zelfgemaakte spulletjes en eigengemaakte lekkernijen 

verkopen. 

Ook de presentaties van diverse verenigingen zorgen voor een gezellige ochtend. De 
Deldense senioren (bewoners de Wieken en st. Elisabeth) worden zeker niet vergeten; zij 
krijgen van de Oranjevereniging wat lekkers bij de koffi  e en later een gezellige middag met 
muzikale omlijsting. In de middag wordt er bij Rood-zwart gevoetbald.  Ook kan iedereen 
meedoen aan de tuinversier-wedstrijd met jurybeoordeling. Zie voor de laatste informatie de 
Facebookpagina van de Oranjevereniging.

De Oranjevereniging Delden en omstreken 
verzorgt elk jaar de activiteiten rondom 
Koningsdag en Dodenherdenking. Rond 
19.15 uur vindt de kranslegging plaats bij het 
monument De Schreeuw op het Ressinghplein. 
Hierna volgt onder tromgeroff el (de 
dodenmars) de stille tocht naar de Algemene 

Begraafplaats. Hier word door de scouting en 
een afgevaardigde van de gemeente Hof van 
Twente een krans gelegd bij de graven van 
omgekomen geallieerden en verzetsmensen. 
Zie voor de laatste informatie de Facebook 
pagina van de Oranjevereniging.

Concerten - mei t/m december

Woensdag 27 april

Donderdag 4 mei

ev
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en
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Wereldberoemd 
koor terug in 
Delden! Don 

Kozakkenkoor 
Serge Jaroff  o.l.v. 

Wanja Hlibka

Streekmarktconcert
Euregio Winter 
Orkest (EWO)
o.l.v. Mechteld 

Lindeboom

ZAT. 7 MEI

ZAT. 2 JULI

19.30 UUR

15.30 UUR
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Het centrum van Delden is tijdens Hemelvaartsdag de perfecte locatie voor 
een markt en braderie met leuke att racties, omlijst met gezellige terrassen, 
lekker eten en drinken en daarbij diverse podia met live muziek. Kortom, 
vermaak voor jong en oud tijdens Hemels Mooi Delden!

De braderie is een markt met allerlei unieke, originele en handgemaakte 
producten, maar ook met andere rariteiten zoals creatief hergebruik, 
vintage en retro artikelen van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers 
en creatieve ondernemers. Op deze wel heel bijzondere en gezellige markt 
vind je echt eens iets anders. Er is voor ieder wat wils, zoals illustraties, kunst, 
sieraden, (woon)accessoires, tassen, ambachtelijk gemaakte lekkernijen, 
kleding en nog heel veel meer. Juist de niet alledaagse dingen maken deze 
markt op Hemelvaartsdag zo bijzonder.

De lokale horeca pakt Hemels Mooi Delden ook uit. Je kunt terecht voor 
koffi  e & gebak, maar natuurlijk ook voor borrelhapjes evenals koude en 
warme happen. Daarnaast is er de hele dag door livemuziek. Bij De Zwaan is 
het genieten van jazz-muziek, op het Ressingplein zorgt De Weijenborg voor een Hollands festival. 

Iets verderop is ook de Biergarten weer van de partij, op het ‘pleintje met het paardje’ tegenover 
de Kerkstraat. Dit jaar zal de formatie Alpenfever, verzorgd door ’t Oaldershoes in samenwerking 
met Hotel Wapen van Delden, haar Oostenrijkse klanken uit de luidsprekers laten klinken. En bij De 
Burgemeester kun je swingen op Old Time Rock & Roll.

Verder kunnen de kleinsten onder ons lekker een rondje draaien in de draaimolen of het hoger 
op zoeken in de vliegtuigjes. Voor de wat ouderen komt er een interactief gedeelte waar je je 
kunt wagen aan allerlei gymnastische uitdagingen. Ook springkussens zullen in het geheel niet 
ontbreken. En jong en oud kunnen natuurlijk ook deelnemen aan de traditie van dauwtrappen of 
deelnemen aan de fi etsvierdaagse, routes zijn verkrijgbaar en het startpunt is bij De Burgemeester. 
Kortom, kom naar Hemels Mooi Delden, dat wil je niet missen! 

Donderdag 26 mei

De braderie

Hapje, drankje & live muziek

Att racties

het genieten van jazz-muziek, op het Ressingplein zorgt De Weijenborg voor een Hollands festival. 

Hemelvaartsdag Biergarten
Op Hemelvaartsdag is er in Delden weer van alles te doen. Vanaf 11.00 uur 
zal de traditionele braderie geopend worden en zijn er op diverse locaties 
gezellige terrassen met live muziek. Ook de Biergarten is weer van de partij 
en is te vinden op het ‘pleintje met het paardje’ tegenover de Kerkstraat. Dit 
jaar zal de formatie Alpenfever haar Oostenrijkse klanken uit de luidsprekers 
laten klinken, pullen bier zullen weer van de partij zijn en heerlijke wijnen zijn 
verkrijgbaar aan de bar. Weet u nog hoe het de laatste editie verging…?

Donderdag 26 mei

5

Hemels Mooi Delden wordt 

mede mogelijk gemaakt door

Boxspring Slaapcomfort
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Scoutfest

Twentse Brocante Fair

Nacht van Delden

Bij de blokhut ’t Plaank’n Hoes III op het 
scoutingterrein aan de Morsweg 25 vindt 
de gehele dag een Scoutfest plaats. Het is 
een kinderfestival speciaal bedoeld voor de 
jeugd uit en in de omgeving van Delden. Zij 
kunnen daar spelenderwijs kennismaken 
met allerlei avontuurlijke en creatieve 
scoutingactiviteiten. Scouting Delden nodigt 
geïnteresseerden van harte uit om tijdens het 
Scoutfest deel te nemen aan de activiteiten en 
er samen een geslaagde dag van te maken!

Snuff elaars, verzamelaars en liefh ebbers van antiek, brocante en 
vintage kunnen hun hart ophalen tijdens de Twentse Brocante Fair. 
Bijna honderd kraampjes vormen een leuke en sfeervolle ambiance in 
het historische centrum van Delden. Mensen kunnen hun (inboedel-)
goederen gratis laten taxeren bij Kuipers Antiek aan de Langestraat 8 

in Delden. Verder zijn er loopgroepen, er is muziek en er is vertier voor 
de kleine kinderen. Kortom: een gezellig evenement voor jong en oud. 

Vanaf 21.00 uur zal het feest losbarsten op het Ressingplein. Er zijn 
optredens van onder andere de topband Beethoven Legends. 
Deze knallen nummers van top 40- tot en met top 100-hits uit de 
luidsprekers. Ook DJ Jan Smit zal weer van de partij zijn. Het wordt 
een en al show op het podium en dat zal gegarandeerd tot een 
succesvolle avond leiden. De Nacht van Delden is voor iedereen gratis 
toegankelijk. 

Zaterdag 18 juni

Zondag 19 juni van 11.00 - 17.00 uur 

Zaterdag 9 juli

ev
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en
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Muziek op het Plein
Zondagmiddag 10 juli zal Delden weer in het teken staan van een Open 
Air-feest: Muziek op het Plein. Op het Ressingplein in het centrum van 
Delden kun je genieten van live muziek. Tijdens de laatste edities waren 
de Freddy Pfi ster Band en de Zillertaler Haderlumpen uit Oostenrijk te 
gast. Dit jaar zullen Die Jungen Zillertaler uit Oostenrijk overkomen. 
Muziek op het Plein is gratis toegankelijk en mogelijk gemaakt door 
Deldense sponsoren.

Zondag 10 juli

Wie kan ze niet meezingen - de hits van Die Jungen Zillertaler? Jong 
of oud, schlagerfan of geen schlagerfan maar de hits van de Juzis, 
zoals ze genoemd worden door hun fans, zullen niet ongemerkt aan 
je voorbijgaan. Niet voor niets staan de populaire Oostenrijkers altijd 
vol enthousiasme in de single charts, waar zij vaak met meerdere hits 
vertegenwoordigd zijn. Hun boodschap is altijd heel duidelijk: er mag 
gezongen en gedanst worden! Hun handelsmerk, grote hits binnen de 
volksmuziek op te peppen en nieuw leven in te blazen, is ook bij hun 
vijf gloednieuwe nummers duidelijk merkbaar. De Juzis nemen hun fans 
met ‘Gipfeltreff en - Drob’n Auf’m Mountain’ mee in een zeer bijzondere 
muzikale bergtocht en zij staan te popelen om speciaal naar Delden te 
komen om deze nummers live ten gehore te brengen. 
Het rondom-programma wordt ingevuld door de Twentse Toppers met 
hun Schlagerfest XXL-Party. Alle bekende nummers komen voorbij om 
de Stimmung er mooi in te brengen. Natuurlijk mag Angela Sauerkraut 
ook niet ontbreken. Met haar vertolking van ‘Atemlos’ en ‘1000 Mal’ wist 
zij de uitverkochte feestt enten helemaal op hun kop te zett en. In een 
heerlijke Duitse meezingshow is zij een geweldige invulling voor dit 
feest. Entree vrij. Aanvang: 12.00 uur.

Die Jungen Zillertaler 

Twentse Rolstoel4Daagse
Elk jaar in de laatste volle week van juli vindt de Twentse Rolstoel4Daagse plaats, 
die sinds 1986 wordt georganiseerd door Stichting Twentse Sportbelangen 
(STS). Het is niet zomaar een vierdaagse. Het is een vierdaagse voor sporters 
met een lichamelijke beperking, die vier dagen lang een afstand van 15, 30, 
50 of 70 kilometer per dag afl eggen. De week begint op maandagavond met 
het criterium in het centrum van Delden. Als eerst starten de deelnemers van 
de aankoppelbikes, die een wedstrijd rijden die bestaat uit acht ronden van 
ongeveer 1.250 meter. Vervolgens starten de deelnemers van de vastframebikes 
met de KNWU Rabobank Handbike Competitie; zij rijden een wedstrijd die 
bestaat uit vijfentwintig ronden van ongeveer 1.250 meter. 

In de week van de Rolstoel4Daagse zett en jong en oud zich in voor een 
geweldige, sportieve en gezellige vierdaagse voor sporters met een lichamelijke 
beperking. Op www.twentserolstoelvierdaagse.nl kunnen deelnemers en 
vrijwilligers zich aanmelden.

Maandag 25 t/m vrijdag 29 juli

7
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Cultureel Straatfestival Delden 

Deldense Schuttersfeesten

Het Cultureel Straatfestival Delden wil het publiek 
laten na-zomeren met muziek, zang, een boeken- 
en kunstmarkt en uiteraard straattheater! Het 
Straatfestival is voor alle leeftijden en het hele 
gezin. Elk jaar is er een gevarieerd programma met 
verschillende podia, locaties en een mooie mix van 
optredens. De bezoekers krijgen gegarandeerd een 
hele leuke zondag. Je kunt genieten van muziek en 
theater, horen en zien (en gezien worden), eten en 
drinken op de lokale terrassen, en nog veel meer… 
En dat in een van de leukste centra van Twente! Het 

Cultureel Straatfestival Delden is gastvrij en open, 
vrij toegankelijk en iedereen is welkom om samen 
te kijken naar en te genieten van inspirerende acts 
en voorstellingen. Jong en oud, professionals en 
amateurs krijgen een kans zich te laten zien en horen. 
En wie weet vind je dan ook nog net dat boek 
waar je al zo lang naar op zoek was of net 
dat juiste kunstwerk voor boven de bank. 
Een bezoek aan het Cultureel Straatfestival 
in Delden sluit de zomer mooi af!!

De Deldense Schuttersfeesten is een jaarlijks terugkerend evenement dat altijd in het eerste 
volle weekend van september wordt georganiseerd. Net als de laatste editie in 2019 (door 
corona was het evenement twee jaar niet mogelijk) worden ook dit jaar twee tenten opgesteld 
met een groot buitenterras.
 
Een aantal hoogtepunten uit de volle programmering van de komende editie:
Vrijdagmiddag: het EetMeeCafe. Hier kunnen de Deldense ondernemers met 
hun medewerkers een geweldige afsluiting van de werkweek beleven. Ook 
steeds meer Deldenaren weten de tent te vinden om lekker te genieten van al 
het lekkers van de BBQ. Aansluitend gaat de feestmiddag over in de feestavond 
met live muziek. 
Zaterdagmiddag strijden de oud-schutterskoningen voor de Keizerstitel. Het 
keizerschieten vindt om de drie jaar plaats. Aan het begin van de avond kunnen 
de tieners zich uitleven tijdens de Teenage Party. Zaterdagavond is er een groot 
feest met meerdere artiesten, georganiseerd voor de jongeren van Delden.
Zondag staat in het teken van de folklore. Zondagmiddag is de traditionele 
optocht door Delden en daarna zullen de leden van de Schuttersvereniging 
hun best doen om Schutterskoning te worden. Op het buitenterrein worden activiteiten voor de 
kleintjes opgesteld. Gedurende al de drie dagen is er veel live muziek in de feesttenten en op het 
buitenterrein. Voor iedereen toegankelijk.

Zondag 18 sep.

Vrijdag 2 sep. t/m zondag 4 sep.

Open Monumentendag
In heel Nederland openen duizenden monumenten jaarlijks in het tweede weekend 
van september hun deuren voor publiek. Dit jaar is het thema duurzaamheid. Het is 
dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt en de toegang is 
gratis. Kijk voor de deelnemende monumenten in Delden op visithofvantwente.nl.

Zaterdag 10 en zondag 11 september 

ev
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Zwembad de Mors 

Stadscentrum het Parochiehuis vormt het 
culturele hart van Delden. Het karakteristieke 
pand huisvest een groot aantal zalen 
voor gezelschappen van vier tot en met 
tweehonderd personen en doet tevens dienst 
als theater. Het theateraanbod concentreert 
zich op de woensdagen en weekends en 

omvat cabaret, theaterconcert en -lezingen. 
De ruimtes worden verhuurd voor allerhande 
activiteiten, ook incidentele en commerciële. 
Niemand mag iets te kort komen in een SBR-
locatie en daarom beschikt het Stadscentrum 
over een lift  en is het pand zo rolstoelvriendelijk 
mogelijk ingericht.

Stichting Delden Klassiek
Stichting Delden Klassiek organiseert in het seizoen 2022-2023 elf kamermuziekconcerten op drie 
locaties in en rond Delden. Kaarten zijn te koop via www.deldenklassiek.nl.

September t/m maart. 2023

Hoeve De Haar 
Ambt Delden

Tim Kliphuis Trio
Vivaldi, Bach, 

Kliphuis

ZON. 11 SEPT
16.00 UUR

Wie zit er op de WC (2+)

ZON. 25 SEPT

Javier Guman

WOE. 19 OKT

Oude Blasiuskerk, 
Delden

Severin & Friends
Mahler, 

Schumann, Elgar

ZON. 20 NOV
16.00 UUR

Oude Blasiuskerk, 
Delden

Revue Blanche
Satie, Ravel, 

Duparc

WOE. 18 DEC
16.00 UUR
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De Mors 4, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 2187
www.zwembad-demors.nl

Proef de charme van het buiten zwemmen 
in het verwarmde openluchtzwembad De 
Mors. Het complex is voorzien van een 
overdekte kleed- en doucheaccommodatie 
met daarnaast een goed geoutilleerde 
horecagelegenheid. De vier bassins bieden 
altijd voldoende ruimte voor iedereen. 
Zo is er een peuterbad met glijbaan en 
een sproeiende paddenstoel voor de 

allerkleinsten, twee ondiepe baden met 
onder andere een brede familieglijbaan 
en diverse spuitelementen en tot slot een 
diep bassin met een afmeting van maar 
liefst 50 x 25 meter. Dit bad is voorzien van 
startblokken en springplanken van één en 
drie meter. De watertemperatuur bedraagt 
minimaal 23°C.

Oude Blasiuskerk, 
Delden

Sitkovetsky Trio
Arensky, 

Tsjaikovsky

ZON. 9 OKT
16.00 UUR

Stadscentrum Het Parochiehuis 
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Het complete verhaal over zout

Het Zoutmuseum Delden werd in 1886 opgericht. Secretaris Ad Valk legt 
de aanleiding daartoe uit: “Er werd zout aangetroff en in de bodem van 
Twente, en wel in de tuin van kasteel Twickel. Baron R. van Heeckeren liet 
boringen verrichten op zoek naar drinkwater, maar er kwam zout water 
naar boven. Dat was de basis voor de latere zoutwinning in Twente.”

Je kunt het Zoutmuseum Delden 
beslist uniek noemen. Ad: “Dit is 
het enige museum in Nederland 
met zout als onderwerp. Na een 
bezoek is iedereen enthousiast 
over alles wat men gezien en 
gehoord heeft .” Het Zoutmuseum 
vertelt en toont het complete 
verhaal over zout, ook wel het witt e 
goud. “Je ontdekt hoe zout met 

handel, industrie, culturen, geloof, 
oorlogen, wetenschap en onze 
gezondheid is verbonden.”

Het museum wordt gerund door 
veertig  enthousiaste vrijwilligers 
en vrijwilligsters, die zich 
volkomen belangeloos inzett en 
om het museum in stand te 
houden.

10

Het stadje waar je nooit uitgekeken raakt

Winkelen in Delden
In de sfeervolle straten van Delden vind je veel lokale winkels die jouw 
bezoek meer dan waard zijn. Kleding, accessoires en sieraden, antiek 
en galerieën, brocante en vintage, mooie interieurwinkels en fl eurige 
bloemenzaken... de keuze is reuze! 

Delden heeft  de beste bakkers, slagers en supermarkten met een breed 
assortiment. Laat je verrassen met heerlijke streekproducten die tevens 
te vinden zijn op de Streekmarkt. Van verse asperges tot een goed 
stuk vlees, zelfgemaakte kaas en heerlijke wijnen. Tussendoor kun je 
natuurlijk even heerlijk bijtanken op een van de gezellige terrassen die 
Delden rijk is.

Het winkelcentrum van Delden is in 2019 uitgeroepen tot schoonste 
winkelgebied. Wist je trouwens dat je gratis kunt parkeren en vaak zelfs 
tot vlak voor de deur! Neem dus eens een kijkje in de winkelstraten 
van Delden. Je staat versteld van het aanbod, de behulpzaamheid en 
gastvrijheid. En na een paar uurtjes shoppen sluit je moe maar voldaan 
af met een bezoek aan de horeca. Voor een overheerlijke lunch, een 
uitstekend diner of een fi jne overnachting.

Stichting Zoutmuseum Delden
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Ambachtelijke chocolade en bijzondere creaties

Chocolade Atelier De Meester is onderdeel 
van Bakker Meen. Er worden heel bijzondere 
producten gemaakt, afgestemd op elk jaargetijde, 
elke feestdag en/of speciale gebeurtenissen. 
Wie het ook is, voor iedereen is een passend 
chocoladegeschenk mogelijk.

Chocolade Atelier
De Meester

Chocolade Atelier De Meester is sinds 2013 actief. 
De chocolatiers Jan en Remi Meen maken op 
ambachtelijke wijze chocolade. Dat kan variëren van bonbons 
tot heuse chocolade-kunstwerken in de meest bijzondere 
creaties . Je kunt het zo gek niet bedenken. 

Een specialiteit zijn bijvoorbeeld de ‘bullets’, luxe bonbons 
met prachtige kleuren en heerlijke smaken. Probeer ook eens 
‘Meesterlijk Puur, een fantastische chocolade die opvalt door 
de intense cacaosmaak en pure ingrediënten. Ook kun je bij 
Chocolade Atelier De Meester cadeaus kopen in verschillende 
soorten en maten. Vind je het niet in het assortiment, dan 
proberen de chocolatiers het speciale idee van de klant waar 
te maken. Ook voor bedrijven is deze fantastische winkel 
interessant, want bonbons met het eigen logo erop, dat is 
toch geweldig? Kortom: kom gewoon eens kijken!

“Onze klanten moeten onze 
ambassadeurs zijn”

Bakker Meen is bakker, banketbakker en 
chocolatier onder één dak. Maar daarmee 
is beslist niet alles gezegd. Eigenaar Jan 
Meen: “Wij willen écht onderscheidend 
zijn met onze producten.” 

“Onze klanten moeten worden verrast, wij willen hun 
een beleving meegeven door ons onderscheidend 
vermogen, door actueel-innovatief te zijn en door 
wensen op maat perfect te honoreren. Wij willen 
dat onze klanten zo tevreden zijn dat ze zeggen: ‘Bakker Meen, daar wil 
je ambassadeur van zijn’. Dit streven sluit mooi aan bij Jans motto: ‘Van 
speciaalzaak naar speciale zaak!’. 

Jan: “Het assortiment is zeer ruim en bestaat uit heerlijke verse broden, 
broodjes, gebak en chocolade. Alles met passie en vakmanschap gemaakt. 
Dat geldt ook voor onze unieke specialiteiten, zoals de Deldense moppen, 
bloempotbrood, Deldenaertjes, Twickeltjes, heerlijke gebakjes en sublieme 
taarten. En wat je zeker niet moet vergeten is onze chocolade. Wie dit alles 
wil beleven is van harte welkom!” Dat geldt zeven dagen in de week. Langestraat 9, Deldenadres

tel.
web

074 - 376 1306
www.bakkermeen.nl

Langestraat 9, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1306
www.bakkermeen.nl/
chocoladeatelierdemeester
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Een tweede leven
voor meubels en accessoires

Familiebedrijf Blekkenhorst Totaalwonen is sinds 1930 gevestigd 
aan de Langestraat en wordt vanaf 2002, als derde generatie, 
gerund door Charles Haarman en Diane Blekkenhorst-Haarman. 
Charles: “In onze winkel van liefst 3.500 vierkante meter 
meubelshowroom vind je een keur aan producten op het gebied 
van meubels, slaapcomfort en woningtextiel.”

“De basis van mijn winkel mooi@Home is het restylen van 
meubels en alles wat daar bij komt kijken”, aldus eigenaresse 
Dianne Groothuis. “Ik verkoop gerestylde kasten maar ook de 
benodigdheden zodat mensen zelf aan de slag kunnen. Ook 
kunnen mensen meubels laten restylen in opdracht, dus naar wens 
wat betreft kleur en stijl.”

mooi@Home

Kwaliteit, ambachtelijk vakmanschap, 
service en een goede prijs-
kwaliteitsverhouding staan voor 
Diane en Charles aan de basis van 
hun complete productaanbod 
met de betere merken: banken, 
fauteuils, kasten, eethoeken, bedden, 
matrassen, boxsprings, tapijt, pvc-
vloeren, zonwering, gordijnen en 
woonaccesoires. Charles: “Met een 
enthousiast team van tien vakmensen 
bezorgen wij al onze klanten een 
sfeervol interieur, geven wij advies 

op maat of stellen het ultieme 
slaapsysteem samen.” Op de website 
kun je alvast veel inspiratie opdoen.

Charles vindt het sowieso belangrijk 
dat winkels een breed aanbod van 
goede kwaliteit leveren. “Ik denk dat 
we er op die manier voor kunnen 
zorgen dat onze winkels goed bezocht 
bijven. In ons mooie, kleinschalige, 
rustige en veilige Delden is dat tot op 
heden gelukkig nog steeds het geval.”

“Naast deze basis verkoop ik meerdere unieke producten zoals 
handgemaakt keramiek, kussens en lampen. Daarnaast ben ik ook 
altijd op zoek naar unieke woonaccessoires die een aanvulling zijn 
voor mijn winkel.”

Dianne begon haar winkel in 2019. “Ik kon toen van mijn hobby mijn 
beroep maken.” Ze werkt ook in opdracht waardoor ze heel specifiek 
en naar wens iets kan creëren. “Hoe leuk is het bijvoorbeeld om een 
oud kastje, vaak ook met emotionele waarde, te restylen naar de 
tijd van nu.” Ook belangrijk is het aspect duurzaamheid. “Waarom 
meubels wegdoen als je ze nog een tweede leven kunt geven?”

Blekkenhorst
Totaalwonen 

Langestraat 14, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1251
www.blekkenhorstwonen.nl

Langestraat 33D, Deldenadres
tel.
web

06 - 346 958 89
www.mooihome.nl
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Goede service en alles met een glimlach

Eerlijke en heldere prijzen, oprechte servicegerichtheid en een enthousiast team van Deldense medewerkers. 
Deze kernwaarden liggen volgens de eigenaren Robert en Michiel Börgeling aan de basis van het succes 
van hun bedrijf Autobedrijf de Vossenbrink. “En dat waarderen onze klanten,” zegt Robert. “Evenals de 
laagdrempeligheid. Ons kent ons!”

Autobedrijf de Vossenbrink
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“Wij voelen ons hier gewoon thuis,” vult Michiel aan. 
“Dat heeft  zeker met de vriendelijkheid van de mensen 
om ons heen te maken. Maar minstens zo belangrijk 
is dat Delden echt het mooiste plaatsje van Twente is. 
Er zijn zoveel prachtige plekjes, zoals de binnenstad 
met het middeleeuwse karakter, de oude markt en 
landgoed Twickel. Daarnaast hebben we hier een 
goed winkelaanbod en een levend verenigingsleven.” 
Robert: “We genieten van alles wat Delden door de 
seizoenen heen te bieden heeft . Heerlijk wandelen in 
de herfst met alle mooie kleuren om je heen. ’s Winters 
schaatsen op de mooiste baan van Twente. In de lente 
heerlijk relaxen op een van de mooie terrassen. En
‘s zomers lekker zwemmen in de Mors. Om maar een 
paar dingen te noemen. We zijn geboren en getogen 
in Delden en het moet gek lopen willen we hier ooit 
weggaan.”

Autobedrijf de Vossenbrink werd in 1973 opgericht 
door de ouders van Robert en Michiel. Robert: “Het is 
klein begonnen. In de loop der jaren heeft  het bedrijf 
de dienstverlening steeds verder uitgebreid.” In de 
werkplaats wordt hard gewerkt aan onderhoud, apk-
keuringen, bandenservice, schade- en ruitreparatie 
en veel meer. Michiel: “Verder hebben we een roll-
over carwash, we bieden een mooie selectie goede, 
jonge BOVAG occasions, we kopen en verkopen 
auto’s voor onze klanten en ook kun je bij ons een 
auto huren voor een aantrekkelijke prijs. Daarnaast 
is er ons bemande tankstation met een uitgebreide 
shop, kentekenloket en PostNL Pakketpunt. Natuurlijk 
bieden we daar ook alle mogelijke service, met een 
glimlach.” En vanzelfsprekend, besluit Robert, “staat 
bij ons universele autobedrijf kwaliteit bij ons hoog in 
het vaandel.”

Vossenbrinkweg 3, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 2555
www.vossenbrink.nl
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Ruime keuze, snelle service en gemak

“Klanten komen naar onze winkel vanwege de goede en 
gemoedelijke service, het vakmanschap en omdat ons 
uitgebreide assortiment voor iedereen wat te bieden 
heeft.” Duidelijke woorden van Ben Braakhuis, die zijn 
juwelierszaak in 1987 oprichtte. 

Zoek je in Delden iets op het gebied van huidverzorging, reform, 
parfumerie of fotoproducten, dan ben je bij dé speciaalzaak 
Drogisterij Aarsen, de oudste winkel van Delden, op het juiste 
adres. Wim Aarsen: “Ook voor een oogmeting, bril op sterkte, 
zonnebril of voor een hoortest en hoortoestellen kun je bij ons 
terecht, in onze Optiek en Hoor Afdeling.” 

“Ik zou zeggen, neem eens een 
kijkje in onze winkel en ontdek 
onze uitgebreide collectie nieuwe 
sieraden en horloges. Daarnaast 
kopen we ook regelmatig 
sieraden, uurwerken of andere 
kostbaarheden in, vaak met 
een bijzonder verhaal of een 
interessante, lange geschiedenis; 
stuk voor stuk unieke items”, zeg 
Ben enthousiast

Je kunt bij Juwelier Braakhuis ook 
terecht voor reparaties of het 
aanpassen van sieraden. “En als 
je wilt, ontwerpen we in ons atelier 
een volledig nieuw sieraad. Denk 
dan ook aan creatief hergebruik 
van materialen en sieraden 
afkomstig van dierbaren. Zo 
ontstaan de mooiste creaties. En 
is een dierbaar sieraad, horloge 
of uurwerk beschadigd? In ons 
atelier repareren we het graag. Of 
is een sieraad te groot of te klein? 
Wij maken het perfect op maat.”

Drogisterij Aarsen is een van de afhaalpunten van Bewustwinkelen.nl, 
waar je keuze hebt uit vele tienduizenden producten. Wim: “Je vindt 
hier nagenoeg alle reguliere en biologische producten op het gebied 
van voedingssupplementen, (glutenvrije) voeding, persoonlijke 
verzorging, zelfzorgmedicatie en nog veel meer.” 

“Je kunt je bestelling op een eenvoudige manier plaatsen op 
Bewustwinkelen.nl en vervolgens bij ons afhalen”, zegt Wim. “Bestel 
je voor negen uur ’s avonds, dan kun je het product de volgende 
dag al afhalen. Je ontvangt daarvoor een afhaalbericht per e-mail of 
telefoon. Kortom, een ruime keuze, snelle service en gemak.”

Juwelier Braakhuis

Langestraat 33C, Deldenadres
tel.
web

 074 - 376 1135
www.juwelierbraakhuis.nl

Het juiste adres voor sieraden en uurwerken

Optiek en Hoorspecialist
Drogisterij Aarsen

Langestraat 4, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1207
www.drogisterijaarsen.nl
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In Delden raak je nooit uitgekeken. En dat ervaar je meteen 
als je door het historische centrum loopt met oude gevels 
en karakteristieke panden. De stadskern dateert uit 1333, het 
jaar waarin Delden stadsrechten kreeg.

Wil jij meer informatie over een stadswandeling, andere mooie 
fi ets-, wandel-, mtb- of autoroutes, bijzondere plekken, de 
leukste activiteiten en evenementen of ben je op zoek naar 
een souvenir? Vind je het leuk om kennis te maken met échte 
Tukkers? Stap dan binnen bij het VVV Informatiepunt in The 
Readshop Express. De enthousiaste gastheren en -vrouwen 
vertellen graag over Delden en haar prachtig omgeving. 

Je bent natuurlijk van harte welkom bij het Deldense VVV 
Informatiepunt, maar kijk ook op www.visitdelden.nl. Daar vind je 
24/7 een volledig overzicht van evenementen, accommodaties, 
restaurants en ontelbare tips voor een dagje uit.

Langestraat 57-59, Delden

Langestraat 19

adres

adres

tel.

tel.

web

web

074 - 376 1998

074 - 376 6363

www.itykleinvakheukske.nl

www.visitdelden.nl

VVV Informatiepunt
Delden 

“Quilters komen uit heel Nederland naar onze winkel, voor stoff en en 
advies maar ook voor cursussen”, aldus Ity en Paulien. Quilten is één van 
de specialiteiten van handwerkspeciaalzaak ’t Kleinvakheukske. 

In 1974 is Ity begonnen als 
stomerijdepot. Ity: “Twaalf jaar later 
zijn we begonnen met de verkoop 
van kleinvak en beenmode en kort 
daarna zijn we ons gaan specialiseren 
in het quilten. In 2010 hebben we 
de winkel vergroot en hebben wij 
ons assortiment uitgebreid met 
breigaren en bodymode.”

Je kunt bij Ity terecht voor been- en 
bodymode, nachtkleding van de 

merken Mey en Oroblu. Sokken van 
de merken Bonnie Doon en Falke, 
quiltstoff en, breigaren van Lana 
Grossa en voor het reinigen van 
kleding.

Voor de liefh ebbers: “Om de twee 
jaar organiseren wij een Quilt-
expositie met meer dan honderd 
quilts van klanten en cursisten. Ook 
daarover vertellen we je graag meer.” 

’t Kleinvakheukske Ity

Een heel bijzondere speciaalzaak
in handwerken en been- & bodymode

Voorkom het had-ik-dát-maar-geweten-gevoel
en stap binnen bij de VVV
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“Je krijgt bij ons de aandacht die je verdient”

V-Male Mode is een moderne damesmodezaak in het hartje van stad Delden. Eigenaresse Brenda Holtkamp:
“Wij willen vrouwen laten stralen en geven een eerlijk en oprecht advies in een ongedwongen sfeer. Wie je ook 
bent en wat je ook zoekt, met bijna veertig merken in huis gaat iedere vrouw stralend de deur uit en komt graag 
weer terug.” Naast damesmode vind je bij V-Male Mode ook schoenen en accessoires.

V-Male Mode

“V-Male Mode is ontstaan omdat ik van mening was 
dat het ook anders kon”,  zegt Brenda. “Kleding is niet 
aan leeftijd gerelateerd maar past bij je. Ik heb mijn hart 
gevolgd en in Delden was nog genoeg ruimte in het 
winkelaanbod. Toen ik het voor mij geschikte pand tegen 
kwam was de beslissing snel genomen.” Dat was in 
1998 en nu, anno 2022 (dus bijna 25 jaar!) en een aantal 
uitbreidingen verder is V-Male Mode niet meer weg te 
denken uit het straatbeeld van Delden. “Ik voel me fijn 
en vertrouwd in Delden; hier is nog rust , tijd en een fijne 
sfeer.“

“Wij zijn een unieke winkel. Met onze merken mix zetten 
wij een geheel eigen stijl neer en daar blijven we trouw 
aan. Uiteraard moet de kleding de juiste pasvorm en 
kwaliteit hebben om bij ons te mogen hangen. Wij kiezen 

in onze met zorg en passie samengestelde collecties voor 
duurzaam en hoogwaardige materialen die meerdere 
seizoenen mee kunnen gaan. Wij combineren op een 
verrassende en unieke wijze modische, moderne, tijdloze 
of comfy kleding van merken die niet overal verkrijgbaar 
zijn. Succes gegarandeerd!”

“Het kopen van kleding moet een feestje zijn. Daarom 
is er altijd ruimte voor een kop koffie met homemade 
‘Rocky Road’ of een heerlijk glas wijn. Elke vrouw staat bij 
ons in het middelpunt en krijgt absoluut de aandacht die 
zij verdient. Dus kom en laat je verrassen! Echt iedereen 
is welkom. Of shop in onze webshop met veel shopping 
looks en tips. Zonodig bel je naar onze winkel. We helpen 
je graag.”

Langestraat 28, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 7050
www.v-malemode.nl16
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“Klanten gaan met een tevreden
gevoel de deur uit”

Sinds 1963 bevindt Damesmodezaak Bonneterie Louise zich in het mooie stadje Delden. De oprichters zijn 
Geert en Louise Bathoorn en in 2014 is het bedrijf overgenomen door dochter Marjolein. In de loop der 
jaren is dit familiebedrijf een begrip bij veel dames in heel Nederland geworden, mede dankzij mond-tot-
mondreclame en commercials op de regionale radiozender.

Bonneterie Louise

Marjolein: “Wij hebben ons altijd gefocust op de 
doelgroep 50+. De merken die we voeren hebben ook 
de pasvorm, goede kwaliteit en mooie collecties die 
bij onze doelgroep passen. Er is ruime keuze en onze 
maatvoering gaat van 38 tot en met 52. Voor eventuele 
veranderingen aan gekochte kleding hebben wij ons 
eigen veranderatelier. Op kleine aanpassingen kun je 
meestal wachten, andere aanpassingen zijn binnen 
een week klaar. Uiteraard staat er voor iedereen een 
aangekleed kopje koffi  e of thee in onze zithoek klaar.”

“Ons familiebedrijf loopt als een rode draad door mijn 
leven en voelt als mijn tweede huis”, zegt Marjolein. 
“Iedere dag geniet ik weer van het mooie pand dat 
ongeveer 160 jaar oud is en in 2011 zowel binnen als 
buiten prachtig is gerenoveerd, aangepast aan de 

huidige tijd maar met behoud van karakteristieke 
kenmerken. Het is een genot om in Delden een winkel 
te hebben. Er heerst een dorpse sfeer en Delden is 
omgeven met prachtige bezienswaardigheden en 
natuur. Het is vooral genieten in het voorjaar en de 
zomer als de winkeldeuren weer open staan, je de 
vogels hoort en de bomen vol in het blad staan. Daar 
worden we allemaal vrolijk van.”

“Ons enthousiaste en vakkundige team helpt de 
klanten graag met het uitzoeken van een nieuwe 
garderobe. Daarbij staan de wensen en smaak van de 
klanten voorop. Wij zijn pas tevreden als zij content zijn 
en met een fi jn gevoel onze zaak verlaten. Tot ziens!”
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Spoorstraat 28, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 2443
www.bonneterielouise.nl 17
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Langestraat 33B, Deldenadres

tel.
web

074 - 376 7448
www.hema.nl

Het leven leuker en makkelijker maken

“Een fles wijn verkopen kan iedere verkoper. Maar een passende wijn verkopen 
voor iedere klant voor elk moment met het doel dat de klant tevreden terugkomt 
is een kunst.” Aldus Geert de Boer, eigenaar van Wijnmakelaars, dat sinds 2020 in 
Delden is gevestigd. 

Bij Hema Delden vind je alle dagelijkse benodigdheden, die het leven 
leuker en makkelijker maken. Hema staat met beide benen op de grond, 
met een glimlach. De medewerkers zijn zichzelf en tegelijkertijd bevlogen 
met het hun werk en alle kwaliteitsproducten.

Hema Delden

“Wijnmakelaars is juiste adres voor 
het organiseren van wijnproeverijen. 
Daarnaast leveren wij de mooiste 
wijnen van topkwaliteit voor 
een betaalbare prijs. We zijn 
gespecialiseerd in wijnen uit  ‘de oude 
wereld’ Europa.” Heb je niets met 
wijn? Dan kun je bij Wijnmakelaars 
ook terecht voor een proeverij van 
verschillende speciaal biertjes. 

Geert heeft al meer dan tien 
jaar ervaring met wijn en alles 
daaromheen en weet als geen 
ander hoe hij de perfecte, bij de 
klant passende wijn moet vinden. 
“Ik vergelijk wijn verkopen aan een 
onbekende klant vaak met muziek 
uitkiezen voor iemand anders die 
je niet kent. Samen een mooie wijn 
zoeken en na de tijd horen dat het een 
succes was, geeft mij voldoening.”

Hema wil elke dag weer het gewone 
buitengewoon maken, waarbij de 
interesses en het winkelplezier 
van de klanten voorop staan. De, 
altijd betaalbare, producten zijn 
onderverdeeld in collecties op het 
gebied van: baby; kind; dames; heren; 
mooi en gezond; vrije tijd, feest en 
kantoor; wonen en slapen; keuken 
en tafelen; taart, eten en drinken. 
Producten zijn ook te koop via de 
overzichtelijke webshop op hema.nl, 

waar je eveneens alle informatie vindt 
over de handige en aantrekkelijke 
klantenpas.

Verder kun je bij Hema Delden terecht 
voor allerlei services op het gebied 
van foto’s, voor cadeaukaarten 
en zelfs verzekeringen; van een 
aansprakelijkheidsverzekering tot een 
fiets/e-bikeverzekering. 

Wijnmakelaars
“Een passende wijn verkopen is een kunst”

Raanhuisstraat 16, Deldenadres
tel.
web

06 - 823 607 54
www.wijnmakelaars.nl
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“Verblijven op Erve Klein Avest betekent 
exclusief beleven”

Vanaf 2018 wonen, werken en leven Miranda Kalter-ter Stal en Ben Kalter vanuit hun droomplek Erve Klein Avest. 
Miranda: “Op deze unieke locatie, midden in de natuur op het prachtige landgoed van Twickel, kunnen we onze 
dienstverlening op een heel prett ige manier uitoefenen.” Dat wil zeggen: ondernemers en medewerkers exclusieve 
teamdagen en trainingen aanbieden.

Erve Klein Avest

Ben: “In 2014 zijn Miranda en ik gestart als businesscoach 
en leiderschapstrainer. Vanuit reorganisaties in klein-mkb 
richten we ons sinds een aantal jaren op de persoonlijke 
ontwikkeling en groeistrategie van organisaties, met 
name op directie- en managementniveau voor groot-
mkb. De teamdagen en trainingen zijn erop gericht om 
alles een tandje trager te doen, meer werkgeluk te ervaren 
en bewustwording met gerichte focus te creëren.” 

Miranda over hun missie en werkwijze: “We streven naar 
een wereld waarin mensen op een gezonde manier vanuit 
bewustwording leiden. Zodat kwaliteiten en talenten 
worden benut, lessen worden geleerd, werkgeluk wordt 
vergroot en mensen met plezier een toegevoegde waarde 
leveren aan het geheel.” Hoe ze dat doen? Ben: “Wij 
combineren wetenschappelijk bewezen methodieken 
met oude wijsheden en natuurprincipes. Daardoor krijgen 
de mensen die met ons werken waardevolle inzichten 
en tools om écht het verschil te maken.” Miranda: “Als 
mensen zich bewust zijn van hun drijfveren, de oorzaken 

en consequenties van hun gedrag, dan kunnen ze leiden 
vanuit vertrouwen en respect. Dan kunnen ze uitzonderlijke 
resultaten halen voor zichzelf, het team en de organisatie.”

Miranda: “Verblijven op Erve Klein Avest betekent 
exclusief beleven. Erve Klein Avest symboliseert het 
onderscheidende vermogen van ons bedrijf. Inmiddels is 
onze dienstverlening uitgebreid om ook mensen buiten 
Twente mee te laten genieten van al het moois dat Delden 
en omgeving te bieden heeft . Dan bedoel ik de rust, de 
natuur, de wandel- en fi etsroutes, het pitt oreske stadje 
zelf en de charme van het kleinschalige.”

Die dienstverlening bestaat uit unieke
leiderschapstrainingen/ teamcoaching & organisatie-
ontwikkeling, exclusieve business Teamdagen, landelijke 
vergaderingen & bijzondere evenementen, intieme 
trouwerijen, een luxe B&B met privé wellness voor twee 
personen en verdiepende levenskunst retraites.

Oelerschoolpad 2, Hengeloadres
tel.
web

06 - 293 023 48
www.ervekleinavest.nl
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Gemeente Hof van Twente is een groene, landelijke gemeente met 
levendige kernen. Het is er goed wonen, werken en recreëren! De ambitie 
in Hof van Twente is: voor iedere inwoner een passende woning, nu en in 
de toekomst. Dit betekent dat we bestaande woningen optimaal moeten 
(blijven) gebruiken, maar ook dat we gericht bijbouwen. Flexibel en op 
maat. Een uitdagende combinatie! 

Delden, dat is mooi wonen! 

In de hele gemeente werken we aan: 
sneller woningen bouwen, meer 
betaalbare woningen, passende 
huisvesting voor jongeren, de ouder 
wordende bevolking én zorgen 
voor meer doorstroming op de 
woningmarkt, energieneutraal in 
2035 en het verduurzamen van de 
bestaande woningen. Maar ook 
kernen en een buitengebied waar 
het prett ig en ‘vitaal’ wonen is, een 

inclusieve samenleving: er is plek 
voor iedereen. Ook mensen met een 
zorgvraag vinden een plek die past.

In Delden is in de nieuwe plannen 
in het bijzonder aandacht voor 
starters, jongeren en jongere 
gezinnen. Daarom voegen we 
starterswoningen toe én zorgen 
we voor levensloopbestendige 
woningen. Mensen op leeft ijd die 

binnen Delden willen verhuizen naar 
een voor hen beter passende woning 
zorgen ervoor dat andere woningen 
juist weer vrij komen voor jonge 
gezinnen. Daarbij zoeken we altijd 
de balans tussen inwoners die willen 
verhuizen en mensen die van buiten 
de gemeente naar Hof van Twente 
willen verhuizen.

De Höft e 7, Gooradres
tel.
web

0547 - 858 585
www.hofvantwente.nl
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Plannen in Delden
Bernhardstraat
Op de voormalige plek van 
basisschool De Toonladder komen 
ongeveer 18 woningen: rijwoningen, 
twee-onder-1-kap en vrijstaand. 
Naar verwachting worden dit jaar de 
nodige procedures afgerond en kan 
de bouw beginnen. 
• Naast basisschool De Toonladder 
staat voormalige sporthal De Reiger. 
Hier wil corporatie Wonen Delden 
appartementen ontwikkelen voor 
huishoudens van 1 en 2 personen. 
• Op de voormalige locatie van 
de Ranninkschool komt ook 
woningbouw. Dit project is nog in 
de planfase. Op dit moment staat 
nog niet vast of het hier gaat om 
huizen of levensloopbestendige 
appartementen.

Noordwal
Wonen Delden wil aan de Noordwal, op 
de locatie van het oude Carint-gebouw, 
ongeveer 15 appartementen realiseren. 
Deze zijn vooral bedoeld voor starters, 
omdat voor hen weinig aanbod is. 

Samen met de Jongerenraad heeft  
Wonen Delden gekeken naar de 
behoeft e. Daaruit resulteerde het 
plan voor het realiseren van 15 kleine 

tweekamerappartementen voor één- tot 
maximaal tweepersoonshuishoudens in de 
leeft ijd van ongeveer 23 tot 30 jaar, zonder 
kinderen. Dat houdt overigens niet in dat 
een huurder bij het bereiken van de leeft ijd 
van 30 jaar de woning zou moeten verlaten. 

De verwachting is, indien alles volgens plan 
verloopt, dat eind 2022/begin 2023 met de 
werkzaamheden kan worden begonnen.

Overige plannen
Er zijn ook ontwikkelaars die woningen bouwen in Delden. 
Een voorbeeld hiervan is te zien aan de Molenstraat, waar 
appartementen worden ontwikkeld in een voormalige bank. 

Wonen Delden - Nieuwbouw Noordwal
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Langestraat 83, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 7616
www.electroworld.nl

‘Topkwaliteit, de scherpste prijzen
en uitmuntende service

Als je de vakmanspeciaalzaak van Bas Baake Electro World binnenstapt, valt je meteen op dat er een 
verrassend groot assortiment is dat zeer ruim staat opgesteld. Dat is prett ig winkelen voor de consumenten 
die op zoek zijn naar producten op het gebied van elektronica, witgoed, huishoudelijke apparaten, computers 
en elektrotechnische materialen. Electro World Bas Baake is dealer van veel topmerken, zoals Jura, Sonos, 
Miele en Samsung. 

Electro World Bas Baake

Het bedrijf werd in 1999 opgericht. Eigenaar Bas 
Baake, geboren en getogen Deldenaar. “Dat ik die 
stap heb gezet, is geen toeval. Mijn vader had in het 
verleden al een dergelijke winkel en deze vorm van 
dienstverlening met zulke mooie producten heeft  me 
altijd aangesproken.”

Bas vervolgt: “Naast de verkoop van genoemde 
producten kunnen klanten ook terecht voor reparaties. 
Zowel voor de verkoop al voor reparaties hebben we 
goed gekwalifi ceerd personeel en onze service staat 
op een zeer hoog niveau. De medewerkers worden ook 
regelmatig getraind door fabrikanten, zodat ze op de 
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en trends 
in de branche. Wat onze dienstverlening ook bijzonder 
maakt, is de eigen bezorgservice waarbij je ervan op 

aankunt dat al je nieuwe bij ons gekochte producten 
thuis worden aangesloten op een gewenst tijdstip.” 
Geen wonder dat de klanten van Bas Baake Electro 
World altijd tevreden zijn.

Bas Baake is een volledig zelfstandig bedrijf, maar heeft  
wel een reeds jarenlange samenwerking met Electro 
World. Bas: “Dit is een van de grootste landelijke 
franchiseorganisaties. Door de enorme inkoopkracht 
via Electro World kunnen wij de klant de scherpste 
prijs bieden.” Daarnaast biedt Bas ook regelmatig 
mooie aanbiedingen, waarvoor je de website en socials 
kunt checken. Overigens kom je via de website op de 
webshop terecht, waar je meteen ziet of een product in 
de winkel op voorraad is.
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Nijhof Bloemist & Hovenier is een familiebedrijf sinds 1965.
Leo: “Door verschillende uitbreidingen en ontwikkelingen in de 
afgelopen jaren is ons bedrijf nu een combinatie van een landelijke 
bloemenwinkel en een hoveniersbedrijf.”

Nijhof Bloemist
& Hovenier

Wereldwinkel

Het bedrijf is gelegen op een prachtige locatie aan de Bellinkweg in 
Delden, met ruime parkeergelegenheid.

In de sfeervolle winkel van Nijhof Bloemist & Hovenier vind je
onder meer veel groene planten, bijzondere potten en leuke 
manden. Jantine: “We kunnen plukboeketten van zijde of 
verse bloemen voor je samenstellen. Ook verzorgen we 
afscheidsbloemwerken en we hebben verschillende terras- en 
tuinplanten.”

Het hoveniersbedrijf biedt veel mogelijkheden voor het 
onderhoud van je tuin. Leo: “Onze jarenlange ervaring, kennis en 
ons enthousiaste, klantvriendelijke en betrokken team vormen 
hierbij de basis. We kunnen geheel of gedeeltelijk de tuin 

renoveren, nieuw aanleggen inclusief bestrating en ook voor regulier 
en vakkundig onderhoud ben je bij ons aan het juiste adres.”

De Wereldwinkel Delden werd opgericht in 1985 met het doel 
in Delden de bewustwording van de armoede wereldwijd 
door eerlijke handel met de landen van de Derde Wereld 
te bevorderen. Wiarda Heerze Smit namens de Vereniging 
Wereldwinkel Delden: “De Wereldwinkelbeweging wil dat 
iedere kleinschalige producent in die landen zijn producten 
kan verkopen voor een eerlijke prijs.”

De Raad van Kerken in Delden nam destijds het initiatief 
om een solidariteitsgroep op te richten. “Vijf leden zijn 
gestart met standverkoop van koffie, thee, rietsuiker, wijn en 
kunstnijverheid. Na drie verhuizingen vind je ons nu in hartje 
Delden, waar vijftien  vrijwilligers de zaak runnen.” 

De Wereldwinkel Delden heeft een prachtig aanbod 
originele cadeaus. “Denk dan aan duurzame en gerecyclede 
kunstnijverheid en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere 
culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor 
mens en milieu. Omdat de producenten er een rechtvaardige 
prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan 
opbouwen. Sinds de start hebben we met onze omzet 
1.100.000 euro bijgedragen.

Echt eerlijke cadeaus en levensmiddelen

Kortestraat 2B, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 7025 
www.wereldwinkeldelden.nl

‘Landelijke bloemenwinkel én hoveniersbedrijf’
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“We zijn blij dat we in Delden gevestigd zijn”

Nicole en Gerard Efftink zijn de derde generatie Efftink, die de gelijknamige, ruim 
negentig jaar oude damesmodezaak aan de Spoorstraat runnen. Nicole: “Ons team 
en het contact met de klanten maken ons uniek. We zijn allemaal op elkaar ingespeeld 
en de sfeer is fantastisch. Dat merk je meteen als je in onze winkel komt. We staan 
daar bekend om, evenals om onze eerlijke en deskundige adviezen.”  

Efftink Mode

Wat sfeer betreft zit je volgens Nicole in 
Delden sowieso wel goed. “Delden is een 
heel fijn stadje. Hier is over het algemeen 
nog echt sprake van gunnen, zowel bij 
de inwoners als de ondernemers. Dat 
is mooi om te zien. We zijn al vanaf het 
begin in Delden gevestigd en daar zijn 
we erg blij mee. Dat komt ook omdat 
Delden een unieke plaats is, zeker wat 
het winkelaanbod betreft, want je ziet 
hier allemaal authentieke winkels en er 
is geen leegstand. Bovendien is Delden 
gewoon een erg aantrekkelijke plaats met 
veel mooi plekjes. Met name het pleintje 
bij de pomp, met al die unieke gevels en 
de mooie kerk, vind ik prachtig. Ja, ik kan 
oprecht zeggen dat we er trots op zijn dat 
we hier met onze winkel zitten.” 

Efftink Mode voert de laatste mode 
en de mooiste merken. Nicole: “We 

verkopen dameskleding voor vrouwen in 
de middenleeftijd en met prijzen in het 
middensegment. Met merken als Studio 
Anneloes, Helena Hart, Tramontana, 
Cavallaro en Esqualo bieden we een heel 
gevarieerde collectie.” In tegenstelling tot 
vroeger komen er tegenwoordig dagelijks 
nieuwe collecties binnen. Dat maakt het zo 
leuk om met regelmaat binnen te komen.

Efftink Mode, met een winkeloppervlakte 
van 350 vierkante meter, is een begrip en 
klanten weten de damesmodezaak goed 
te vinden. Dat gebeurt via mond-tot-
mond-reclame, maar zeker ook door actief 
te zijn op social media. Nicole: “Zo posten 
we elke dag een filmpje op Instagram 
en Facebook. En we hebben hier ook 
met regelmaat een win-actie. Dus ik zou 
zeggen: ga ons volgen!”

Spoorstraat 20, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1441
www.efftinkmode.nl
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“Altijd een eerlijk en goed advies”

“Kleding voor de modebewuste man”

Ben je een modebewuste man en wil je persoonlijke 
aandacht en een eerlijk, vakkundig advies? Dan zit 
je goed bij Henk van Loon Mannenmode, waarvan 
de deuren werden geopend in 1988. Henk van Loon: 
“Ik werkte al in de mannenmode en toen dit pand 
vrij kwam, hoefde ik niet lang na te denken.” 

De eerste generatie Leferink hield zich bezig met het zelf 
maken van schoenen. Dat gebeurt tegenwoordig niet 
meer. Bob en Carla zoeken hun 
collecties uit op beurzen. “Wel 
repareren we schoenen en dat 
gebeurt zeer vakkundig”, zegt 
Bob.

Carla: “Met ons vriendelijke, 
meedenkende en deskundige 
team verkopen wij mooie 
schoenen van veel grote 
merken, met een ruime keuze 
aan modellen en wijdtematen. 
Een goede pasvorm garanderen 
wij door onder andere een elektronische voetmeting.” 
Bob vult aan: “Een eerlijk en goed advies evenals perfecte 
service zijn bij ons heel belangrijk, want onze klanten 
moeten honderd procent tevreden zijn.” 

Met de ruim 33 jaar ervaring van Henk van Loon 
Mannenmode weten Henk en zijn verkopers als geen 
ander wat de wensen zijn van de klanten. Henk: “We weten 
waar we over praten en zijn altijd open en eerlijk. Door 
de jaren heen hebben we een grote vaste klantenkring 
opgebouwd. Ook vakantiegangers weten ons te vinden 
en zij komen ook vaak terug.” 

Het aanbod is divers, met onder andere jassen, pullovers, 
broeken, shirts, riemen, vesten en nog veel meer. Henk: “Enkele merken die wij 
verkopen zijn Meyer broeken, BlueFields Fashion, Canson jassen, Edan Valley en 
Redmon fashion. Stuk voor stuk kwaliteitsmerken.” Sinds ongeveer een jaar is 
er ook een webshop.

Langestraat 22, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1213
www.henkvanloonmannenmode.nl

Langestraat 55, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1263
www.leferinkschoenen.nl
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Bob en Carla Leferink, als broer en zus geboren en 
getogen in Delden, vormen de vijfde generatie van 
een schoenenfamilie die vanaf 1900 actief is aan 
de Langestraat. Bob en Carla zitten met hun winkel 
Leferink Schoenen in het pand waar hun voorouders 
ooit zijn begonnen. 

Leferink Schoenen
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“Steeds wisselende, verrassende kunstcollecties”

Geert Steinmeijer opende in 2018 Museum no Hero in het Rentmeesterhuis van Twickel. “Dat is, zowel wat het pand als 
de tuin betreft, de ideale omgeving om exposities onder te brengen.”

Museum No Hero

Het monumentale Rentmeesterhuis is driehonderd jaar oud 
en opgetrokken in fraaie neoclassicistische stijl. Het kende 
in de loop der tijd verschillende functies: als woonhuis, 
rechtbank, gemeentehuis en, van 1840 tot 1993, als 
rentmeesterij van Kasteel Twickel. Tussen 2015 en 2017 vond 
een grote renovatie plaats om het gebouw geschikt te maken 
als museum.

In Museum No Hero kun je genieten van spannende en 
fascinerende exposities, voornamelijk uit de collectie van 
de No Hero Foundation samengesteld. “Het zijn unieke 
kunstwerken - schilderijen, beelden en meubilair - uit 
vijf eeuwen en uit vijf continenten. Wij willen het publiek 
verrassen met steeds wisselende collecties. Die zijn 
steeds bijzonder omdat ze zowel in het perspectief van de 
geschiedenis als werken op zich uniek zijn.” Verder beschikt 
het museum over een schitterende beeldentuin, een zonnig 
terras en een museumcafé. “Wat mij betreft is dit ook het 
mooiste plekje van Delden.”

Wat maakt Delden zo uniek? “Delden straalt gastvrijheid 
uit, oogt als een vriendelijk stadje en is het centrum van het 
op-een-na grootste landgoed van Nederland, landgoed 
Twickel. Verder heeft Delden met No Hero een van de meest 
bijzondere expositiegebouwen van Nederland.”

Bezoekers van Museum No Hero komen van heinde en ver. 
Hun aandacht wordt getrokken door artikelen in maatgevende 
kunstbladen en magazines, door middel van advertenties, 
via FaceBook en de website evenals door reportages op RTV 
Oost en artikelen in landelijke en regionale bladen. “Museum 
No Hero nodigt iedereen uit om te genieten van kunst. Op 
aanvraag kunnen ook rondleidingen worden gegeven, zowel 
voor individuen als groepen.”

Een bijzonder aspect van Museum No Hero is dat het ook een 
unieke feestlocatie is. “Heb je iets te vieren? Voor ieder feest 
is Museum No Hero de perfecte locatie. Ben je benieuwd 
naar de mogelijkheden? Wij denken graag met je mee!”

Hengelosestraat 2/4, Deldenadres
tel.
web

074 - 202 0010
www.museumnohero.nl
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Onafhankelijk ontwerpbureau Design Studio Oost werd in 2021 
opgericht door interieurontwerpster Ellen Brinkerink en Jeroen 
Meutstege, eigenaar van Keukenhof van Twente. Ellen: “Wij 
combineren onze gezamenlijke kennis en passie voor interieur en 
vormgeving en we geven invulling aan de groeiende vraag van 
klanten naar een compleet interieurplan.” 

Design Studio Oost - samen met Gaggenau Studio Delden van 
Keukenhof van Twente gevestigd in een monumentaal pand aan de 
Langestraat - ontwerpt interieurs voor de particuliere en zakelijke 
markt. Ellen: “We ontwerpen losse elementen of maken combinaties. 
Van een kleuradvies, licht- of indelingsplan tot een compleet 
interieuradvies.”  

“We ontwerpen comfortabele ruimtes, efficiënt en sfeervol, samen 
met de klant. Door goed te luisteren zetten we een woonwens of 
interieurirritatie om in een concreet interieurplan. We werken bij 
voorkeur met duurzame materialen, voor een maximaal effect op 
het interieur en zijn gebruiker en met een minimale impact op het 
milieu. Een gezond binnenklimaat draagt bij aan een prettige en 
comfortabele omgeving. Daar werken wij graag aan mee.” 

“Als de keuken het hart van het huis is, dan is Gaggenau de ziel van 
de keuken.” Mooie woorden van Jeroen Meutstege, eigenaar van 
Keukenhof van Twente.

“We zijn in Holten begonnen met onze eerste vestiging. We groeiden 
snel en openden in Delden een vestiging die we hebben ingericht als 
een volledige Gaggenau Studio. Dit merk staat voor kwaliteit, innovatie, 
duurzaamheid en luxueus design.” 

“We hebben jarenlange ervaring in de keukenbranche en we hebben van 
onze passie iets moois gemaakt. Door hard te werken, met vakmanschap 
en met plezier. Wij verzorgen keuken-, badkamer- en overig interieur. En 
alles geheel op maat volgens de wens van de klant, want maatwerk maakt 
alles mooier. Daarbij schromen we niet om ‘out of the box’ te denken.”

De toekomst voor Keukenstudio Twente ziet er goed uit. Jeroen: “We zijn 
volop bezig met nieuwe ontwikkelingen, zoals verhuizen in Holten en een 
nieuwe werkplaats realiseren in verband met de doorgroei.”

“Maatwerk maakt alles mooier”

Design Studio Oost

Langestraat 39, Deldenadres
tel.
web

074 - 303 1919 
www.designstudiooost.nl

Langestraat 39, Deldenadres
tel.
web

0548 - 363 590 
www.keukenhofvantwente.nl

Van kleuradvies, licht- of indelingsplan
tot compleet interieuradvies

Keukenhof van Twente
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Spiegel van de tijd

Tuinen van Twickel
Een wandeling door het huispark voert je langs vijf eeuwen 
tuingeschiedenis. Beroemde tuinarchitecten hebben er gewerkt 
en veranderden de aanleg naar de tijdgeest en smaak van de 
kasteelbewoners.

Kasteel Twickel wordt nu omringd door een landschapspark met oude en 
moderne ornamenten, vijvers en een wildbaan met damherten. Dicht bij 
het kasteel ligt een formele tuin met parterres en de oranjerie. In de zomer, 
als de eeuwenoude oranjebomen buiten staan, verandert de oranjerie in 
een gezellig tuincafé en plek voor de zomerexpositie en concerten. 

Achter de oranjerie ligt de rotstuin. Deze bordertuin is ontworpen door de 
laatste eigenaresse van Twickel, barones Van Heeckeren. Ook leuk om te 
bekijken is de grote, ommuurde moestuin. In deze ‘gebruikstuin’ voor het 
kasteel worden als vanouds groente, fruit en bloemen gekweekt. 

Twickelerlaan 7, Ambt Deldenadres
e-mail
web

info@twickel.nl
www.twickel.nl

Als je écht wat lekkers op tafel wilt zett en…

Voor de hoogste kwaliteit vlees, maaltijden, salades, koude en warme buff ett en, 
hapjesschotels, drankjes en volledig verzorgde barbecues moet je bij Slagerij 
Jan Visschedijk zijn.  

Jan: “Wanneer je een buurt-, bedrijfs-, 
verenigings- of familiefeest geeft , 
kunnen wij er met onze cateringservice 
voor zorgen dat je echt iets lekkers op 
tafel zet met onze volledige buff ett en. 
Die bestaan uit vlees- en visgerechten, 
soepen, desserts en nog veel meer. 
Keuze te over. We kunnen voor elke 
gelegenheid en voor elk budget een 
oplossing op maat aanbieden, volledig 
naar ieders wens en smaak.”

Je kunt de verse producten van Slagerij 
Jan Visschedijk, evenals die van andere 

ondernemers, ook online bestellen via 
www.dorpsplein-delden.nl. Jan: “Je kunt 
de bestelling in onze winkel afh alen en 
door ons laten bezorgen.”   

Jan Visschedijk nam in 1992 
een bestaande slagerij over. 
Waarom in Delden? Jan: 
“Simpel, Delden is gewoon 
mijn stad! Het is hier lekker 
kleinschalig en er zijn het hele 
jaar door op allerlei gebied 
heel veel mogelijkheden.”

Slagerij Jan Visschedijk

28

Zomerexpositie Sport & Spel op Twickel:
Kom zien hoe de kasteelbewoners zich 

vroeger vermaakten.

Bezoekerscentrum | Landgoedwinkel
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“Elke klant zo gastvrij mogelijk ontvangen”

Anush Avetisyan, geboren in Armenië, woont 
sinds 2007 in Delden, wat haar prima bevalt: “Ik 
voelde mij hier meteen thuis. Delden is een kleine, 
gezellige, prachtige en rustige stad waarin ik mij 
veilig voel.” In 2021 opende Anush de deuren van 
BloemBoutique Anush. “Een eigen bloemenzaak 
was voor mij altijd al een droom.”

Sinds 1993 is bakkerij Ter Avest een begrip in Delden en omstreken. 
Anouk ter Avest: “Ik vind Delden een heel aantrekkelijke plaats. Hier 
geldt echt ‘ons kent ons’. Dat past ook goed bij ons, want wij staan 
vooral bekend om onze klantvriendelijke benadering.”

Bakkerij ter Avest 

“Samen met mijn drie dochters vormen we een 
echt familiebedrijf met ieder een eigen taak en 
verantwoordelijkheid. We zorgen ervoor dat we onze 
klanten boekett en en andere mooie bloemcreaties 
van de beste kwaliteit kunnen bieden. De bloemen 
komen altijd vers van de veiling, wat ook geldt voor 
onze planten. Daarnaast verkopen we een ruime 
keuze aan decoratie- en cadeauartikelen.” 

Anush en haar dochters proberen ieder seizoen 
de winkel te vernieuwen met daarbij een hoofdrol 
voor al die mooie bloemen, planten en decoratie-
artikelen. “We vinden het belangrijk dat er een 
gezellige sfeer heerst in onze winkel en dat onze 
klanten zich op hun gemak voelen.” 

“Vooral dat persoonlijke stukje 
vind ik belangrijk. Ik vind dat je als 
kleine ondernemer een band op 
moet bouwen met je klant. Met ons 
team doen wij er altijd alles aan om 
elke klant zo gastvrij mogelijk te 
ontvangen en zo tevreden mogelijk 
te laten vertrekken. De tijd en 
energie die je in je klant steekt krijg 
absoluut terug.” 

Bij Bakkerij ter Avest kun je terecht 
voor brood, broodjes, gebak en 
andere bakkerslekkernijen. Anouk: 
“Al ons groot brood is natuurzuiver, 
dus het bevat geen e-nummers 
en is lactosevrij. Daarnaast hebben 
we producten die eigenlijk alleen 
bij ons te verkrijgen zijn, zoals 
kasteelkoek, gemberwegge en de 
populaire Eetgerinkstaart. Ook 
komen klanten speciaal voor de 
manier waarop wij brood bakken, 
namelijk natuurzuiver.” 

BloemBoutique Anush

Kortestraat 23, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1320
www.bakkerijteravest.nl 29

Langestraat 7A, Deldenadres
tel.
web

074 - 205 1154
www.bloemboutiqueanush.nl
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Altijd net dat stapje extra zetten

Bij EvenAnderz kun je terecht voor relatiegeschenken, 
promotieartikelen en kerstgeschenken. Eigenaresse Evelien 
Lansink: “Daarnaast merk ik heel sterk dat bedrijven hun 
medewerkers, mede door corona en het vele thuiswerken, 
vaker willen verrassen. Dus komen ze ook bij ons voor attenties 
met bijvoorbeeld Valentijn, Pasen en Sinterklaas. Maar ook de 
zomerpakketten zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het 
assortiment.”

EvenAnderz

Na dertien jaar werkzaam te zijn geweest bij een 
bank besloot Evelien het roer om te gooien en ze 
richtte in 2016 EvenAnderz op. “Ik zocht een nieuwe 
uitdaging. Van kinds af aan had ik al affiniteit 
met deze branche en het heeft dan ook altijd 
gekriebeld om iets in die richting te gaan doen. 
Ik heb er absoluut geen spijt van dat ik deze stap 
gemaakt heb. De actieve ondernemersvereniging 
werkt daar zeker aan mee.”

Evelien doet haar werk vanuit haar huis in Delden, 
waar ze sinds 2004 woont. “Ook van die beslissing 
heb ik geen spijt. Want Delden is een knus, 
sfeervol, nostalgisch plaatsje met veel mooie en 
authentieke winkels en waar mensen oog hebben 
voor elkaar. Daarnaast is er veel te beleven op het 
gebied van horeca, cultuur en natuur. En wat ik 
het mooiste van Delden plekje vind? Moeilijk te 
zeggen. Ik geniet ontzettend als ik een terrasje pak 
bij een van de vele, fijne horecagelegenheden, 

maar ook als 
ik door Twickel 
loop. En een 
plekje waar ik sowieso blij van word is thuis, op de 
bank voor onze houtkachel.”

Voor Evelien is het ontzorgen van haar klanten 
heel belangrijk. “Ik regel alles van a tot z, geef 
passende adviezen en houd me altijd aan de 
afspraken. Ik zet altijd net dat stapje extra om 
te kunnen realiseren wat de klant wenst, met 
een goede prijs/kwaliteitverhouding. En dat doe 
ik met heel veel enthousiasme en de nodige 
passie!” Haar klanten bereikt Evelien door te 
netwerken, via social media en haar website. “En 
niet te vergeten door mond-tot-mond-reclame, 
veruit de beste reclame die je kunt hebben.” 

Raanhuisstraat 6, Deldenadres
tel.
web

06 - 220 512 34
www.evenanderz.nl
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Een droom die uitkwam

Nog maar ruim een jaar geleden, op 18 maart 2021, openden beeldhouwer Hans en schilder Emmy Pots hun 
eigen galerie op de hoek van de Langestraat, in een voormalige fi etsenwinkel. Het was een droom die uitkwam. 

Galerie Pots

Hans: “We hadden al een tijd gezocht naar een ruimte 
om mijn beelden te exposeren, maar we vonden niets 
geschikts.” Tot ze 2019 gingen kijken in de winkel en 
bovenliggende woning. Emmy: “Ik wist meteen dat dit 
de perfecte ruimte was, vanwege de vele mogelijkheden, 
zoals het inrichten van een galerie en het geven van 
workshops.”

De voormalige winkel en bovenwoning werden fl ink 
aangepakt. Emmy: “Met name beneden hebben we zo 
ongeveer alles vervangen; het plafond, de ramen, de 
vloeren en elektra. Toen alles klaar was en de deuren 
opgingen, meldden zich al snel de eerste kunstliefh ebbers 
die van de sfeervol ingerichte galerie konden genieten. 
“Zij ervaren het als een echte aanwinst voor Delden, want 
voorheen had Delden meerdere galeries, maar die waren 
allemaal verdwenen.” 

Die bezoekers kunnen in Galerie Pots terecht voor 
meerdere soorten kunst. Hans: “We hebben schilderijen 
- ook van Emmy -, beeldhouwwerken, brons, glaskunst 
en lampen. Alles is van een hoge kwaliteit, dat staat voor 

ons voorop, evenals de klantbeleving. Mensen moeten 
de kunst die we hebben ook echt bewonderen en zich 
erover verwonderen.” En natuurlijk kun je de kunstwerken 
kopen. Ik zou zeggen: kom kijken om het te beleven.”   

Hans en Emmy kijken terug op een mooi eerste jaar van 
Galerie Pots. Emmy: “We zijn erg blij dat we deze stap 
hebben genomen. En al helemaal omdat de galerie 
zich in Delden bevindt. We wonen hier bijna ons hele 
leven en ik ben hier zelfs geboren. Dat is een voorrecht, 
want Delden is een uniek, sfeervol stadje met heel veel 
bijzonderheden en mooie plekjes. Het mooiste plekje? 
Onze eigen galerie natuurlijk.”

Langestraat 65, Deldenadres
tel.
web

06 - 228 654 05
www.galeriepots.nl 31
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Dé kook- en kadowinkel in Delden

Zoek je een écht leuke, mooie of lekkere verrassing? 
Dan ben je bij kook- en kadowinkel Geef & Beleef 
aan het goede adres. Gerrit Holtvoort en Mireille Vos 
zijn sinds 2014 de eigenaren en de winkel wordt al 
zeven jaar gerund door Justin Voortman en een team 
parttimers. Zij kunnen alles vertellen over de food- 
en non food-producten die ze verkopen. Justin: “Wij 
hebben een ruim opgezette winkel waar we onze 
klanten met een glimlach ontvangen.”

Geef & Beleef

In de winkel vind je een ruim assortiment artikelen op 
het gebied van koken, bakken en servies. Justin: “Denk aan 
verse koffiebonen, losse thee, olijfolie en azijnen van de tap, 
noten en zuidvruchten, snoep, exclusief handgeschilderd 
Italiaans porselein, Bredemeijer theepotten, Woll-pannen, 
Franse worsten, kaas en nog veel meer. Je kunt ook zelf een 
persoonlijk cadeaupakket samenstellen.”

“Onze winkel past goed bij de sfeer die de stad ademt”, zegt 
Justin. “Delden straalt rust uit en hier heerst het naober-
gevoel. Je hebt hier als ondernemers kansen om succesvol 
te zijn. Die grijpen wij dan ook met beide handen aan, met 
passie, service en aandacht voor onze klanten.”

Langestraat 48, Deldenadres
tel.
web

074 - 349 2334
www.geefenbeleef.nl

“We ontvangen iedereen
met een glimlach”

Het assortiment bestaat uit boeken, 
tijdschriften, duizenden wenskaarten, 
kantoorartikelen, rookwaren, kansspelen, 
kaarten voor de Lotto en de Staatsloterij, producten van Top Model en 
Pomme pidou en veel toeristische artikelen. Ook is er een postagentschap. 
“Verder hebben we een VVV-informatiepunt in onze winkel”, zegt Gerrit. 
“Daar vind je alle informatie over Delden en overig Hof van Twente.” 

The Readshop Delden, in 1999 opgericht, wordt altijd druk bezocht. Gerrit: 
“Dat komt omdat je bij ons voor zoveel verschillende producten terecht 
kunt, ook als je een leuk cadeau zoekt. Daarnaast waarderen onze klanten 
het dat wij echt passie voor ons vak uitstralen en oprechte service verlenen.” 
Hij voegt er nog aan toe dat het prettig is om juist in Delden een winkel te 
runnen: “Delden biedt nou eenmaal veel kansen voor ondernemers.”

Langestraat 19, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 7188
www.readshop.nl

The Readshop is een ruim opgezette 
winkel van driehonderd vierkante meter 
met een verrassend en breed assortiment. 
Eigenaren Gerrit Holtvoort en Mireille Vos: 
“Klantgerichtheid staat bij ons voorop, 
iedereen die hier binnen komt ontvangen 
we altijd met een glimlach.” 



Maak kennis met het leven op de boerderij

In het Twentsche coulisselandschap, nabij het historisch stadje Delden en 
landgoed Twickel, vind je Museumboerderij Wendezoele, Op deze authentieke 
boerderij maak je kennis met het boerenleven tussen 1900 en 1960. Het museum 
bestaat uit een prachtige monumentale Twickelboerderij, verschillende bijgebouwen, 
tuinen, akkers, een weiland en een kleine veestapel. 

Museumboerderij 
Wendezoele

Steeds meer fi etsers en wandelaars profi teren 
van een donateurskaart of gezinskaart waarmee 
twee personen voor € 12,50 of het hele gezin voor 
€ 15,- het hele seizoen gratis toegang hebben. 
Vaak zie je ook dat donateurs na een tochtje 
door Twickel gewoon lekker komen genieten van 
een kopje koffi  e of een drankje in het Spieker of 
buiten op een van de zitjes.

Omdat het museum graag interessant wil 
blijven, wordt begonnen met een intensieve 
inventarisatie van de bestaande collecties. Een 
digitale presentatie zal daar ook onderdeel van 
zijn. Zie onder andere de website onder ‘Digitaal 
Museum’. 

Ieder jaar zijn er twee kinderspeeldagen en is 
er een Folkloredag met muziek en dans. Na de 
Nostalgische oogstweek, als de oogst binnen is, 
zijn er de Wendezoeledagen vol kleur en geur. 
Op de speciale dorsdag wordt het graan op 

verschillende manieren gedorst. De bakker 
laat zien hoe ouderwets brood in de oven 
wordt gebakken. Het hele seizoen worden 
oude ambachten zoals weven, spinnen, 
zandstrooien en mandenvlechten met 
regelmaat gedemonstreerd. De Imker laat 
zien hoe honing wordt geslingerd en geeft  
daarbij leerzame uitleg.

Begin november is er een slachtvisite met verkoop 
van het fi jnste vlees. Op de eerste zondag van 
de advent is er het Twentse Anbloazen op de 
midwinterhoorn. Op Oudejaarsdag worden 
knieperkes gebakken en verkocht.

Het thema van 2022 is ‘Het leven op de 
boerderij’, met aandacht voor bijvoorbeeld 
de voorjaarsschoonmaak, kroamschudden, 
handwerken, huisvlijt en koken.

Twickelerlaan 14, Ambt-Deldenadres
tel.
web

074 - 376 2699
www.wendezoele.nl 33
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Op het Ressingplein wordt iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 een gezellige weekmarkt 
gehouden. Marktlieden stallen hun waar voor je uit laten je genieten van een keur aan fi jne 
producten. Je vindt er vlees, vis, brood, olijven, gevogelte, kaas, groente, fruit, bloemen, noten, 
kleding, enzovoorts.

De Deldense weekmarkt

Westerhof Kaasspecialist

Van Houten Fruithandel

Vleeshandel Kleinsman

Bij ’t Olijfj e

Bij de kraam van Kaasspecialist Westerhof loopt het water je in de mond bij 
het zien en ruiken van al dat lekkers. Je vindt er een heel groot assortiment 

Nederlandse- en buitenlandse kaassoorten: boerenkazen, Noord-
Hollandse kazen, Zuid-Hollandse kazen, diverse bergkazen uit 
verschillende landen in Europa, geitenkazen en vele andere soorten 
kaassoorten. Daarnaast kun je bij de vriendelijke verkoopmedewerkers 
ook terecht voor eieren, droge worst en diverse zuivelproducten zoals 
boerenkarnemelk, yoghurt, kwark en melk.

Van Houten Fruithandel verkoopt fruit en een glimlach. Als klant ja je 
naar huis met je wekelijkse portie kwalitatief goed fruit maar ook met een 
beleving. Klanten netjes, persoonlijk en goed helpen staat hoog in het 
vaandel. Je wilt immers fruit dat je écht lekker vindt. Daarom wordt altijd 
naar de smaak van de klant gevraagd en krijg je het best passende stuk 
fruit aangeboden. Dat maakt Van Houten Fruithandel uniek, ze doen het 

op hun eigen manier.

Waar kun je tegenwoordig nog vlees van de eigen boerderij krijgen? Juist, bij 
Vleeshandel Kleinsman. De keten kan niet korter: rechtstreeks van boerderij 
naar klant. Beter en verser kun je het varkens- en rundvlees niet krijgen. 
Bovendien is al het vlees gegarandeerd vrij van antibiotica en toegevoegde 
kleurstoff en. En al het heerlijke vlees is absoluut betaalbaar. De keuze bij 
Vleeshandel Kleinsman is groot; dat geldt ook voor de bbq-pakkett en, die je 
naar eigen wens kunt laten samenstellen.

Thuis genieten van Mediterrane lekkernijen met al die fantastische 
smaken,wie wil dat niet op zijn tijd? Daarvoor ben je bij Bij ’t Olijfj e 
aan het goede adres. Je vindt er een vers assortiment van ruim dertig 
verschillende soorten olijven, evenals sauzen, pesto, tapenades en 
gerookte knofl ook, veelal eigen gemaakt. Alle producten worden met 
zorg bereid volgens de typische smaken uit het land van herkomst. Bij ’t 
Olijfj e biedt kwaliteit met een eigen karakter. 
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Ott en Textiel 

Tiehuis de Poelier

Benno’s Notenbar

Sinds ongeveer een half jaar staan de twee zussen Nijhof met een 
kraam op de Deldense weekmarkt. Daar verkopen ze voornamelijk 
snijbloemen en eventueel tuingoed. Inkopen op de veiling doen 
ze zelf en ze gaan daarvoor twee keer per week vroeg op pad om 
op de veiling hun slag te slaan. Het resultaat is altijd een zeer 
gevarieerd assortiment aan verse bloemen waarmee je geur en 
kleur je huis binnen brengt en waar je heel blij van wordt.

Ook graag gezien op de Weekmarkt Delden is de kraam van Ott en Textiel. Er 
is van alles op het gebied van onder- en nachtmode voor het hele gezin. Of 
het nu gaat om bijvoorbeeld pyjama’s, nachthemden, (zomer)onderjurkjes, 
boxershorts en ander ondergoed… je vindt het bij Ott en Textiel. Alle kleding 
is van uitstekende kwaliteit, van goede merken, en een goed, persoonlijke 
en vriendelijk advies is vanzelfsprekend. 

De keuze bij vakspecialist Tiehuis de Poelier is niet beperkt tot de 
verschillende technische onderdelen van wild en pluimvee, maar bevat 
ook kant-en-klare maaltijden, lekkere salades, eieren, heerlijke shoarma, 
gegrilde specialiteiten en exclusieve tussendoortjes. Een heel afwisselend 
aanbod dus. Bijzonder om te noemen zijn de Franse scharrelkippen 
van topkwaliteit. Deze kippen hebben een goed leven gehad met 
uitgebalanceerde voeding en veel ruimte. Dat zorgt voor overheerlijk 
smakende kippen met stevig vlees.

Benno’s Notenbar is gespecialiseerd in noten en zuidvruchten. Je vindt 
er allerlei soorten noten uit de hele wereld. Ze branden en roosteren hun 
noten elke dag zelf. Topkwaliteit en optimale smaak zijn gegarandeerd. Er 
wordt veel aandacht besteed aan de ambachtelijkheid van de producten  en 
dankzij de uitstekende productkennis word je geholpen in het maken van 
je keuze. Het aanbod aan zuidvruchten omvat onder andere gedroogde 
abrikozen, vijgen, dadels, tutt i frutt i en veel meer.

Elke vrijdagmiddag van

14.00 tot 18.00 uur op het

Ressingplein in Delden!
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Genieten van de beste klassieke muziek

Jaarlijks organiseert Delden Klassiek elf klassieke kamermuziekconcerten op drie historische 
locaties in en rond Delden: de Oude Blasiuskerk, Hoeve De Haar op het landgoed Twickel en 
Kasteel Twickel. Piet Brummer namens Klassiek Delden: “Deze locaties kenmerken zich door de 
bijzondere akoestiek en ambiance.” 

Stichting Delden Klassiek

“We slagen er al ruim vijftig jaar in om ieder 
seizoen, ondanks de lage toegangsprijs zonder 
overheidsbijdrage, zeer grote namen naar 
Delden te halen. Dat lukt dankzij het grote 
publieke succes, de trouwe sponsors en de 
vrijwillige inzet van de organisatie.” Een kleine 
greep uit ruim vijftig jaar Delden Klassiek: Jaap 
van Zweden, Janine Jansen, Isabelle van Keulen, 
Ronald Brautigam, Lavinia Meijer, Lucas en Arthur 
Jussen, Academy of St Martins in the Fields en 
Amsterdam Sinfonietta.” Delden Klassiek kent 
een abonnementensysteem met twee keer per 
jaar een gereserveerde plaats.

Het fundament onder het succes van Delden 
Klassiek bestaat uit vier onderdelen: liefde 
voor muziek; erkenning van klassieke muziek 
als bouwsteen voor de identiteit van Delden; 
het belang van het (culturele) klimaat in de 
regio; kwaliteit van hoog niveau en 
toegankelijk zijn voor een breed publiek, 
qua programmering en prijs. “En Delden 
Klassiek past goed binnen de identiteit 
van Delden. De stad biedt, met het 
hoge voorzieningenniveau, alles wat een 

verblijfplaats het geniet waard maakt: cultuur, 
historie, natuur, straatbeeld, winkels, horeca, 
toeristische activiteiten. En dat alles op een 
aangenaam overzichtelijke schaal.”

Stichting Delden Klassiek werd in 1970 opgericht 
als Stichting Kerk en Muziek door Leo van Wijk, 
Bertha Horstman en Herman Eeftink. Van Wijk 
zag de bijzondere mogelijkheden van de toen pas 
gerestaureerde Oude Blasiuskerk in Delden als 
concertpodium. Het begon als een kleinschalig 
initiatief met optredens van amateurmusici en 
koren uit de streek, waarbij het publiek om een 
vrije gift werd gevraagd. Geleidelijk maakte de 
stichting, inmiddels omgedoopt tot Delden 
Klassiek, de overgang naar professionele musici, 
waarna het aantal bezoekers - momenteel 
drieduizend per seizoen - in rap tempo toenam.
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Mensen laten genieten van mooie spullen

Ware passie voor bloemen en planten

Bianca van Welpen opende in 2016 de deuren van haar winkel De 
Brocant. Ze biedt een groot aanbod sfeervolle antiqua, vintage, 
art deco, brocante en woonaccessoires en meubelen in landelijke, 
oude stijl, onder andere afk omstig uit Frankrijk en Engeland. 

“Kwaliteit leveren en uniek zijn, dat is mijn doel,” zegt Kirsten Schothuis, eigenaresse van 
Bloembinderij in den Kroon. “Wij proberen voor onze klanten een beleving te creëren, 
verfrissend en stijlvol, met passie en met liefde voor bloemen en planten.” 

De Brocant

Bloembinderij in den Kroon

“Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt”, zegt Bianca. “Het 
is geweldig om mensen te laten genieten van mooie spullen waar 
anderen eerder van genoten hebben.” Het concept dat De Brocant 
uniek maakt zijn de verkoopplekken die Bianca verhuurt: “Mensen 
kunnen bij ons een plekje huren om spullen neer te zett en die wij 
voor hen verkopen. Bijvoorbeeld wanneer ze kleiner gaan wonen of 
spullen uit een erfenis hebben gekregen.”

Mensen komen graag bij De Brocant vanwege het mooie aanbod 
en de geweldige, gezellige sfeer van de inrichting. Vooral mond-

tot-mond-reclame zorgt voor veel klandizie. “Daarbij komt 
dat Delden qua sfeer een perfect stadje is voor deze winkel. 
Zeker het centrum met zijn karakteristieke straatjes en oude 
gebouwen.” Van dinsdag tot en met vrijdag kun je de winkel 
bezoeken van 13:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11:00 
tot 17:00 uur. Ook is De Brocant elke tweede zondag van de 
maand geopend van 13:00 tot 17:00 uur.

“We proberen altijd een top-assortiment samen te stellen dat 
niet bij iedere bloemist verkrijgbaar is. Ik en mijn collega’s zijn 
gepassioneerd bloemist en we zorgen voor een fantastisch 
aanbod bloemen en planten. Daarnaast vind je bij ons 
in de winkel een uitgebreide collectie pott erie, glaswerk, 
zijdebloemen, woonaccessoires, kunstobjecten en veel meer. 
En bij alles creëren we een aansprekende beleving, die ook past 
bij het dorpse karakter en gezelligheid van Delden.” 

Kirsten kreeg een unieke kans om van 
haar passie voor bloemen haar werk te 
maken toen Anton Visch na dertig jaar 
stopte met zijn bloembinderij. “Ik kon 
het bedrijf overnemen en ben die uitdaging vol enthousiasme 
aangegaan. We zijn inmiddels twee jaar verder en ik heb geen 
moment spijt gehad van deze beslissing.”

Langestraat 38, Deldenadres
tel.
web

 074 - 357 4390 | 06 - 424 528 66
www.debrocant.com

Markt 1, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 3871
www.indenkroon.nl
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Méér dan groente en fruit

“Toen ik in 2009 de kans kreeg om de groente- en fruitwinkel van Ronnie 
Weegink over te nemen, hoefde ik niet lang te aarzelen”, zegt Bert 
Michel. In de visie van het bedrijf zit een duurzame gedachte: “Met ons 
assortiment willen een bijdrage leveren aan een gezonde generatie.”

Uw Groenteman
Ronnie Weegink 

Klanten kunnen bij Ronnie Weegink 
terecht voor een breed assortiment 
aardappels, groente en fruit van 
hoge kwaliteit. Bert: “Iedere dag 
kopen wij via verschillende kanalen 
de beste seizoenproducten die er te 
krijgen zijn. Daarnaast verkopen wij 
heerlijke kant-en-klaarmaaltijden 
en diverse salades, noten en 
sappen. Ook bezorgen wij in de 
regio fruitmanden en ook wekelijks 
werkfruit bij bedrijven.”

Dat laatste is een nieuw maar 
eigenlijk toch ouderwets concept. 
Bert: “Vroeger ging de groenteboer 
met zijn kar langs om te verkopen. 
Nu komen wij ook langs met vers 
fruit als je een onderneming of 
kantoor in de omgeving hebt. Met 
werkfruit verbeter je de vitaliteit 
op de werkvloer!” Wie meer over 
de mogelijkheden wil weten kan 
contact opnemen via  074 - 250 3390.

Kortestraat 21, Deldenadres
tel. 074 - 250 3390
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Dé doe-het-zelf winkel voor Delden

“Wij zijn voor de mensen in Delden de ideale ijzerwarenwinkel met een uitgebreid assortiment installatieproducten en 
ijzerwaren voor particulieren en ondernemers. We hebben écht passie voor het vak en geven het professionele advies dat 
je als klant graag wilt.” Aldus Frank Volkerink, eigenaar van Ten Dam Installatietechniek en IJzerwaren.

Ten Dam Installatietechniek
en IJzerwaren

De Eiken 1, Deldenadres
tel.
web

074 -  377 7077
www.tendamdelden.nl

Ten Dam is een ware specialist en voor alle ijzerwaren- en 
installatieproducten kun je in de winkel terecht: “Je vindt bij 
ons echt volop keus, zoals loodgieters- en elektro-materiaal, 
diverse hand-, tuin- en elektrische gereedschappen, pluggen 
en schroeven, (led-)lampen, armaturen, waterontharderzout, 
batt erijen, gasfl essen, verf en toebehoren, ladders en 
sloten. Vraag ook gerust om advies over een verbouwing 
of onderhoudsklus en wat je daarvoor nodig hebt. Bij onze 
vakkundige medewerkers ben je daarvoor aan het juiste 

adres, zij bedienen onze klanten op hun wenken. Wij zijn 
dé doe-het-zelf winkel voor Delden, waar klussers hun hart 
kunnen ophalen.” Frank bereikt zijn doelgroep via mond-
tot-mondreclame, sociale media en door de sponsering van 
diverse verenigingen.

Tot slot, maar niet onbelangrijk: Ten Dam is naast de 
ijzerwarenwinkel ook een vakbekwaam totaalinstallateur die 
actief is in duurzame oplossingen.
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Langestraat 68, Deldenadres
tel.
web

06 - 152 772 06
www.blossomlifestyle.nl

Een mooi concept voor de moderne vrouw

Ilse Scholten was een van  de laatste ondernemers die een plekje wist 
te bemachtigen aan de Langestraat. Daar opende ze in 2020 haar winkel 
Blossom Lifestyle. Ilse: “Ik ben de uitdaging aangaan om een mooi 
concept neer te zetten voor de moderne vrouw in een winkel waar je lekker 
kunt rondkijken. Je vind hier een ruim aanbod aan onder meer kleding, 
sieraden, tassen en woonaccessoires voor een goede prijs. Eigenlijk 
verkoop ik alles wat vrouwen leuk vinden”, zegt Ilse.

Blossom Lifestyle

Daarvoor zat Ilse met haar winkel in 
Enschede. “Daar voelde ik me steeds 
minder goed. Gelukkig kwam dit 
pand vrij, dat ik het mooiste plekje 
in Delden vind. Ik heb geen moment 
spijt gehad van mijn keuze. Ik vond 
Delden altijd al een mooi stadje met 
gastvrije en vriendelijke mensen, 
een nostalgische uitstraling. En het 
is omringd door mooie natuur en 
prachtige bezienswaardigheden 
met het kasteel als schitterende 
blikvanger. Vanaf de eerste dag dat ik 
me hier vestigde, voelde ik me thuis. 
Je kunt hier heerlijk ontspannen, 
een bezoekje brengen aan een van 
de gastvrije horecagelegenheden 
en natuurlijk prettig winkelen. En 
wat zo aangenaam is, is dat mensen 
niet naar Delden komen om snel iets 
te kopen. Ze combineren winkelen 
met genieten van al het andere dat 
Delden te bieden heeft en daarvoor 
nemen ze de tijd.”

Blossom Lifestyle is een van de 
winkels waar mensen graag naar 
binnen gaan. Je vindt er namelijk 
altijd wel iets moois op het gebied van 
lifestyle. De merken die je in de winkel 
tegenkomt staan voor verrassing 
en kwaliteit. Denk aan Fabienne 
Chapot, JcSophie, Yaya, Rebelz, 
PScallme, Heide Heinzendorff , Ellen 
Beekmans, Madam Stolz en Nordal.  
Ilse: “Het zijn allemaal fijne merken 
waarmee je jezelf of iemand anders 
echt een plezier kunt doen.”
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Langestraat 64, Deldenadres
tel.
web

06 - 383 861 38
www.keukenstudiotwente.nl

“Alles begint met goed luisteren”

“Kom vooral eens bij ons kijken!”

Gevestigd op een mooie locatie aan de Langestraat geeft Coen ten 
Broeke, eigenaar van Keukenstudio Twente, al meer dan een kwart 
eeuw persoonlijk en deskundig advies aan klanten die op zoek zijn 
naar kun droomkeuken met bijpassende apparatuur. 

‘Het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar maken’. 
Dat is de missie van supermarkt Albert Heijn Bekman Delden. 
Eigenaar Herbert Bekman: “Bij ons vind je dagelijkse 
boodschappen van een uitstekende kwaliteit voor een 
betaalbare prijs. En wij bieden meer dan de omliggende 
Albert Heijn-winkels en onze online concurrenten.”

Albert Heijn
Bekman Delden

Coen: “Het begint allemaal met 
goed luisteren naar de wensen en 
eisen van de klant. Dat moet ook, 
want de keuken is het hart van 
het huis. Dan volgt een passend 
advies en maken we een mooi en 
praktisch ontwerp. Onze kennis en 
liefde voor het vak staan daarbij 
aan de basis.”

In onze showroom staan diverse 
stijlen keukens opgesteld”, 
vervolgt Coen. “Die variëren van 
modern tot klassiek en van tijdloos 

tot landelijk. Je krijgt daarmee een 
goede indruk van wat wij allemaal 
kunnen bieden. Bij KST slaag je 
gegarandeerd.”

In de showroom vind je ook 
aanverwante producten zoals 
natuursteen, vloeren en tafels. 
“Kom gerust eens een kijkje 
nemen. Wij leggen dan graag 
uit wat de laatste trends zijn en 
vertellen over alles wat erbij komt 
kijken.” 

“Wij hebben aan het assortiment van 
de AH-formule met 20.000 artikelen 
5.000 artikelen extra toegevoegd. Die 
kun je  nergens anders krijgen. Ook 
hebben we extra spaarcampagnes. 
Je mist echt iets wanneer je niet bij 
ons je boodschappen doet. Dus: 
kom vooral eens bij ons kijken!” 

De geschiedenis van de supermarkt 
gaat heel wat jaren terug. Herberts 
vader had drie supermarkten, 
waarvan hij deze ongeveer 35 jaar 

geleden kocht. “Ik 
werkte er eerst zeven 
jaar als bedrijfsleider 
en nam het bedrijf 
in 2003 over. De 
dagelijkse leiding is 
al ruim vijftien jaar in handen van 
bedrijfsleider Harold Witten, met wie 
ik de koers van het bedrijf bepaal. 
Samen met het team bestaande uit 
150 personeelsleden varen we deze 
koers. Een supermarkt runnen is een 
prachtig vak!”

De Kolk 3, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1472
www.ah.nl

Keuken Studio Twente
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Een juiste prijs-kwaliteitsverhouding, eerlijkheid, uitstekende service, een goed product en een 
oprechte, goede aftersales staan voorop: “We zijn er echt voor onze klanten en we hebben in de 
loop der jaren in de regio en ver daar buiten een goede naam opgebouwd.”
Johan: “Laat je overtuigen en kom gerust langs in onze showroom om kennis te maken!” Spoorstraat 30, Deldenadres

tel.
web

0546 - 764 050
www.alfingautomotive.nl

‘Een aanrader voor iedereen die een betrouwbare auto zoekt’

“Het auto-dna zat al van jongs af aan in mij”,  zegt Johan Alfing. De oprichting van Alfing Automotive, dertig jaar 
geleden, was dan ook een bewuste keuze. Het bedrijf is met name gespecialiseerd in de in- en verkoop van jong, 
gebruikte dealer occasions van veelal Duitse merken.

Autobedrijf Alfing

Langestraat 110, Deldenadres

tel. 074 - 376 1217

Wat 95 jaar geleden begon als zadelmakerij is nu een winkel gespecialiseerd 
in speelgoed en huishoudelijke artikelen. Eigenaresse Annette Lamers: “Ons 
assortiment is heel breed, eigenlijk hebben we alles.”

“We zijn een klein warenhuis, dat maakt 
ons uniek”, zegt Annette. “Zie je een 
artikel niet in de winkel, dan  ligt het wel 
in de magazijnen, die zijn ouderwets 
gevuld.” Bijvoorbeeld met merken als 
Lego, Ravensburger, Baby Born, Jumbo, 
Brabantia, BK en Tefal. Annette Lamers 
is echt nog zo’n Winkel van Sinkel. 

“Loop gewoon eens binnen”, zegt 
Annette. “Dan proef je die sfeer van 

vroeger, de gemoedelijkheid. We zijn 
altijd behulpzaam, luisteren goed en 
geven een passend advies.” 

“Het runnen van een winkel in Delden 
is plezierig. Het is een fijne, rustige 
plaats om te werken en te leven. Hier 
kun je echt je rust vinden, lekker fietsen 
en wandelen en leuke evenementen 
bezoeken. Ik voel me hier echt thuis.”

Annette Lamers
‘We zijn eigenlijk een klein warenhuis, dat maakt ons uniek”

41
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“Zorgvuldigheid staat altijd voorop!”

Voor december 1968, toen mevrouw Van Hagen-van Hoorn Apotheek Delden oprichtt e, was er in Delden 
geen apotheek. De medicijnen werden voor die tijd door de huisartsen geleverd. Anno 2022 is Apotheek 
Delden nog steeds een vertrouwd adres Delden. Eigenaar Bas van Hagen: “Wij streven, met ons team 
van goed geschoolde medewerkers, naar optimale dienstverlening. Klantgerichtheid, zorgvuldigheid, 
samenwerking, een goede begeleiding en deskundig advies staan bij ons hoog in het vaandel. De patiënt 
staat bij ons altijd centraal.” 

Apotheek Delden

“Wij leveren onder meer geneesmiddelen op 
recept en geneesmiddelen zonder recept - dat zijn 
de zogenaamde ‘handverkoop’-producten zoals 
pijnstillers en hoestmiddelen”, vervolgt Bas. “Verder 
bestaat ons aanbod uit hulpmiddelen - waaronder 
verbandmateriaal, incontinentiemateriaal en 
diabeteshulpmiddelen - en uit verzorgingsproducten, 
onder andere van de merken Eucerin en Vichy.”

“Bij het leveren van geneesmiddelen is sprake van 
meerdere controles. Is een middel geschikt voor de 
patiënt? Klopt de dosering? Kan het samen gebruikt 
worden met eventuele andere medicatie? Soms 
wordt het recept aangepast, al dan niet in overleg 
met de arts. Voor levering controleren vaak twee à 
drie assistenten het recept. De apotheker doet dat 
vervolgens ook nog een keer.” Kortom, zorgvuldigheid 
voorop!
  
Bas: “Een juist gebruik van geneesmiddelen is 
belangrijk voor de werking. Daarom geven wij 
informatie zoals gebruiksadviezen en instructies. 

Ook besteden wij veel aandacht aan het voorkomen 
en signaleren van bijwerkingen.” En wat zelfzorg 
betreft : “Denk aan advies over middelen bij 
bijvoorbeeld jeuk, verkoudheid of pijn. Ook geven 
we reisadviezen met betrekking tot bijvoorbeeld 
vaccinaties. En wij bieden wij de farmacogenetische 
test aan; een eenvoudige DNA-test die voorspelt 
hoe iemand op geneesmiddelen reageert, sommige 
bijwerkingen voorkomt en zorgt voor een juiste 
dosering die bij het DNA past voor een optimaal 
eff ect.” Verder wordt regelmatig overleg gevoerd 
met andere zorgdisciplines zoals de huisartsen en de 
thuiszorg.

De website is ook belangrijk. “Hier vind je informatie 
over onze dienstverlening en er is een link van een 
portaal waar je herhaalrecepten kunnen bestellen. 
Tevens kunnen nieuwe klanten zich op de website 
inschrijven. Tegen die mensen zou ik willen zeggen: 
kom eerst eens langs om kennis te maken, dat stellen 
we zeer op prijs!” 

42
Doctor Gewinstraat 2, Deldenadres

tel.
web

074 - 376 1882
www.alphega-apotheek.nl
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Genieten van het verleden

Schitterende antieke meubelen, mooie schilderijen, fragiel Chinees porselein, antiek zilver en 
schitterend kristal. Je kijkt je ogen uit in de antiekwinkel van Mark Kuipers. Bij Kuipers Kunst & 
Antiek gaat het om inkoop, verkoop en taxatie van antiek uit het hoge segment.

Kuipers Kunst & Antiek

Mark nam het bedrijf in 2011 over van zijn ouders 
die het in 1988 oprichtten. “Daarmee kon ik 
mijn passie volgen, want ik heb Ik heb altijd 
belangstelling gehad voor antiek.” Die passie 
spreekt zijn klanten aan, evenals zijn kennis, het 
vertrouwen dat hij uitstraalt en doordat hij zich 
met hard werken volledig voor hen inzet. Die 
klanten bereikt Mark uiteraard via de website 
en social media, maar ook door deelname aan 
internationale antiekbeurzen. 

Kuipers Kunst & Antiek is een winkel vol unieke 
spullen, met veel zorg en aandacht gemaakt 
door een kunstenaar of vakman. “Wat mij enorm 
fascineert aan kunst en antiek is de combinatie 
van tijdgeest, het verhaal van de overlevering en 
natuurlijk de esthetische kant ervan. Verder is 

antiek duurzaam, want antiek wordt steeds weer 
hergebruikt door de eeuwen heen. In dat opzicht 
is antiek dus heel modern!” Klanten komen uit 
heel Nederland, België en Duitsland om het 
hoogwaardige antiek van Mark Kuipers te kopen.

Voor Mark is Delden de ideale plaats voor zijn 
bedrijf. “Antiek past goed bij het historische 
en toeristische karakter van Delden. En 
daarnaast is Delden gewoon een fijne 
stad die alles te bieden heeft. Er zijn veel 
bijzondere winkels, supermarkten, sportclubs, 
onderwijsvoorzieningen en natuur. En, misschien 
wel het belangrijkste, de mensen zijn vriendelijk 
en helpen elkaar!” 

Langestraat 8, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 3436
www.kuiperskunstenantiek.nl
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Vanaf 2008 vindt elke eerst zaterdag van de maand, van 9.00 
tot 15.00 uur, in Delden de Streekmarkt Twente plaats. De markt 
werd opgericht als een platform voor de promotie en verkoop van 
foodproducten uit de streek. 

Mensen zoeken steeds meer naar 
kwaliteit, het echt pure product, 
dicht bij huis. Dat vind je op de 
Streekmarkt Twente!

De markt vindt plaats op het 
pleintje bij de Oude Blasiuskerk. 
Deze plek roept de sfeer op van 
een Frans of Spaans stadje waar 
lokale boertjes hun producten 
verkopen en waar op de kleine 
terrasjes de lekkerste gerechtjes 
worden aangeboden, gemaakt 
van echte streekproducten.

Lokale en regionale producenten 
bieden op de Streekmarkt Twente 
hun authentieke, ambachtelijke 
en eerlijke Twentse producten 
aan. Alles is puur en van een hoog 
niveau, dat ruik je en dat proef je. 
Daarom is het een aanrader voor 
iedereen om de unieke sfeer te 
komen beleven, om te komen 
proeven en om naar het verhaal 
van de producenten te luisteren.

Bij de Oude Blasiuskerk, Deldenadres
email
web

info@streekmarktt wente.nl
www.streekmarktt wente.nl

Streekmarkt Twente

Elke 1e zaterdag van
de maand in Delden

Kortestraat 2A, Deldenadres
tel.
web

06 - 546 607 88
www.opnieuw.in

Een nieuw leven voor mooie spullen

Alda Assink is eigenaresse van OPNIEUW Vintage, Vinyl & Design: 
“Elke week worden smaakvolle kleding, schoenen, sieraden, tassen 
en accessoires uit het betere segment ingebracht en vervolgens in 
mijn winkel verkocht.” Daarnaast vind je er ook een mooie selectie 
kwalitatief goede 2e hands lp’s met popmuziek uit de jaren ’50 tot 
en met ’90. 

OPNIEUW Vintage,
Vinyl & Design

Alda over de achterliggende gedachte van haar winkel: “Duurzaamheid 
wordt een steeds belangrijker factor in ons leven. Goede en tijdloze 
vintage kleding inbrengen en kopen beter is voor ons milieu. Spullen 
belanden niet op de afvalberg en er hoeven geen nieuwe grondstoff en 
gebruikt te worden. Spullen krijgen dus OPNIEUW een kans en gaan 
langer mee. Dat maakt vintage duurzaam.” Bovendien worden de 
spullen van Alda verpakt in tassen die gemaakt zijn van behang.   

“Je koopt  bij OPNIEUW een mooi product voor een mooie prijs. En 
elk product is natuurlijk uniek omdat er maar één exemplaar van is. Zo 
kun je geheel je eigen stijl ontwikkelen. Daarom zijn mensen steeds 
meer zo dol vintage en tweedehands.” 
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“De vraag van de klant staat altijd centraal”

“Uit een afstudeeronderzoek bleek dat er ruimte was voor vernieuwing in de branche en dit 
hebben we met veel enthousiasme ten uitvoer gebracht en met nog meer enthousiasme 
doorgezet.” Aldus Matthijs ten Thije, die Boxspring Slaapcomfort samen met zijn compagnon 
Robert Smit in 2015 in Ambt Delden oprichtte. Inmiddels hebben ze ook winkels op het woonplein 
Schuttersveld in Enschede en de woonboulevard in Almelo.

Boxspring Slaapcomfort

Robert: “Met ons Nederlands fabricaat maken wij 
matrassen, toppers en vooral boxsprings volledig 
naar wens in iedere afmeting, met optimaal 
comfort en met keuze uit 650 stoffen en kleuren 
in twee weken klaar. Bedenk daarbij dat je in 
deze branche bij anderen een levertijd van acht 
tot veertien weken kunt verwachten. Zo kunnen 
we iedere keer de vraag van de klant volledig 
centraal zetten en daaraan beantwoorden 
zonder dat voorraad hierop van invloed is.” Ook 
voor bedtextiel ben je bij Boxspring Slaapcomfort 
aan het juiste adres. Matthijs vult aan: “Wij staan 
voor ouderwets ondernemerschap, doen wat 
je belooft, de klant centraal stellen en altijd tijd 
maken voor een lekkere kop koffie of thee aan 
tafel in de showroom.” 

Dat de eerste winkel in Delden werd geopend, is 
geen toeval. Matthijs: “We komen zelf uit Delden 
en hier stond de geschikte ruimte voor onze 
eerste winkel te huur. We hebben inmiddels een 
loyale en betrouwbare klantengroep in Delden en 
de omliggende steden en dorpen. Die bereiken 
we via krantenadvertenties, social media, online 
banners, sponsoring en vooral niet te vergeten 
mond-tot-mond-reclame.” Robert vult aan: 
“Daarnaast is Delden gewoon een fijne plaats 
om te wonen en te ondernemen. Delden heeft 
gewoon alles! Een prachtig kasteel, landgoed 
Twickel, de Deldense Esch en een historisch 
centrum met een mooie mix van ondernemers 
uit iedere branche.”

Langenhorsterweg 16, Deldenadres
tel.
web

074 - 357 9252
www.boxspringslaapcomfort.nl
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Passie voor interieur en lifestyle

Lotte Brookhuis heeft een passie voor interieur en lifestyle: “Van jongs af aan had 
ik de droom om een eigen winkel te beginnen en anderen te inspireren met mijn 
stijl voor interieur. Vanuit die droom en passie is in oktober 2021 PAND 2 interieur & 
lifestyle ontstaan.” Het is een stijlvolle interieurwinkel in een prachtig karakteristiek 
pand aan de Marktstraat 2.

PAND 2 Interieur & Lifestyle

Een mooie locatie, sowieso omdat het in 
Delden is. Lotte: “Delden is een toeristisch, 
gezellig en historisch stadje. De straten 
zijn sfeervol met een gevarieerd aanbod 
van eigentijdse winkels, horeca, galerieën 
en musea. Om dan in zo’n prachtig pand 
mijn eigen winkel te kunnen beginnen, 
zag ik als een unieke kans. Ook omdat 
je vanuit de winkel een prachtig uitzicht 
hebt op de Oude Blasius en elke eerste 
zaterdag van de maand op de gezellige 
streekmarkt.”

PAND 2 Interieur & Lifestyle is een 
woonwinkel met prachtige, unieke 
meubels en bijzondere woonaccessoires. 
Je koopt er heerlijke geurkaarsen, unieke 
handgemaakte lampenkappen van 
Studio Limonada maar ook sieraden en 
mooie cadeaus. ”PAND 2 is een winkel 
vol sfeer, die vooruitloopt op het gebied 
van trends, unieke items, diversiteit in 
de collectie en aandacht heeft voor de 

specifieke wensen van de klant. Je vindt 
bij ons een mix van alleen maar mooie 
items. Van hip industrieel tot exotisch, 
van minimalistisch tot eyecatcher… wij 
hebben het in huis.” 

“Ik heb zelf een uitgesproken smaak op 
interieurgebied en houd van items die 
niet iedereen in huis heeft. 
PAND 2 is daarom een vooruitstrevende 
interieurwinkel als het gaat om nieuwe 
trends op het gebied van huisinrichting. 
Een onderscheidende woonwinkel met 
prachtige, unieke meubels & bijzondere 
woonaccessoires.” 

Op de website met webshop kun je 
je laten inspireren. “We zijn ook erg 
actief op social media. Op Instagram 
- @pand2interieur - volg je al onze 
avonturen en inspireren wij je dagelijks 
met onze nieuwe producten, trends en 
ontwikkelingen.”

Marktstraat 2, Deldenadres
tel.
web

074 - 203 3044
www.pand2.nl
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Entertainment in de ruimste zin van het woord

“Betrouwbaarheid en no nonsens zijn voor ons belangrijke kernwaarden”, zegt John 
Weijel, directeur van Viking Entertainment Oost. “In onze branche lopen nogal grote 
ego’s rond. Wij blijven het liefst dicht bij onszelf en onze klanten.”

Het kantoor van John is een vestiging van Viking 
Entertainment Group in Heeswijk-Dinther, dat zo’n 
vijftig jaar geleden werd opgericht. John is nu tien jaar 
bij het bedrijf betrokken: “In 2012 heb ik mijn bedrijf NeW 
Entertainment verkocht aan Viking Entertainment. Het 
was een uitdaging om in een nieuw kantoor in Delden te 
kunnen beginnen.”  

Bij Viking Entertainment kun je terecht voor entertainment 
in de ruimste zin van het woord. John: “Denk aan de 
totale organisatie van feesten en evenementen, zoals 
bedrijfsfeesten, dorps- en stadsfeesten en festivals. 
Daarbij regelen we alles, uiteraard inclusief het inhuren 
van artiesten, van een dj tot een complete band.” Viking 
Entertainment heeft daarnaast nog de onderdelen Travel, 
Theater, Stimmungsburo - gespecialiseerd in ‘Volksmusik 
und Schlager’ - en een eigen muzieklabel.

John voelt zich in Delden als een vis in het water. “Ik ben 
geboren in Enschede, maar sinds 2010 woon ik in het 

buitengebied van Delden. 
Daarom was het ook logisch 
om in Delden een vestiging van Viking Entertainment 
te openen. Hier wonen en werken bevalt meer dan 
uitstekend. De omgeving is prachtig en rustgevend en 
Delden zelf heeft ook veel te bieden. Niet alleen door de 
mooie plekjes zoals Twickel en de omgeving van de kerk - 
het lijkt alsof de tijd hier geen invloed heeft gehad - maar 
vooral ook door de gemoedelijkheid. Dat voelde meteen 
als een warm bad en dat is nog steeds zo. Je krijgt mij niet 
meer weg uit Delden.”

John kan met zijn kennis en expertise  iedereen van dienst 
zijn die op zoek is naar leuk entertainment. “Ik leg de 
mogelijkheden graag uit in een persoonlijk gesprek. Je 
bent dus welkom aan de Langestraat 5. Uiteraard staat de 
koffie dan klaar.”
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Langestraat 5, Deldenadres
tel.
web

088 - 482 8200
www.vikingentertainment.nl
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‘Oogzorg in de breedste zin van het woord’

“Toen ik dertien jaar in de optiek had gewerkt en het mij steeds duidelijker werd dat er verbeteringen mogelijk 
waren in het optiekvak besloot ik mijn eigen koers te gaan varen. Ik wilde mijn eigen draai eraan geven met 
minder gewone en meer bijzondere brillen en merken voor een optimale service”, zegt Susan Klein, eigenaar van 
Klein Optiek Delden.

Klein Optiek Delden

Aldus opende ze haar bedrijf in 2015. In Delden, een 
bewuste keuze. “Ik houd van de kleinschaligheid, de 
fijne horeca en de vriendelijke mensen. Delden is een 
gemoedelijke stad met de uitstraling en sfeer van een 
dorp waardoor je de noaberschap nog echt beleeft. 
Hierdoor kun je een heel fijn en persoonlijk klantcontact 
opbouwen. Bovendien zijn Delden en omgeving gewoon 
heel mooi, zeker in de lente wanneer alles in geuren en 
kleuren weer tot leven komt. Een aanrader vind ik Twickel 
en de Umfassungsweg waar je heerlijk kunt wandelen.”

“Ik durf te stellen dat we de mooiste kwaliteitsbrillen van 
Hof van Twente verkopen.” Maar dat niet alleen: “Wij 
bieden oogzorg aan in de breedste zin van het woord. Van 
oogonderzoek met de uitbreiding van een DNEyescan 
tot contactlenzen. Wij gaan voor optimaal comfort en 

oogzorg. Onze klanten - die, naast de website en social 
media - vooral via mond-tot-mond-reclame bij ons 
komen, krijgen van ons alle aandacht.” ‘Ons’ betekent 
louter vrouwen. Susan: “Dat is best bijzonder in de 
optiek. Zij zijn zowel technische nerds als modefanaten 
die precies weten wat het beste bij je past en zo de meest 
persoonlijke zorg kunnen bieden.” 

Klein Optiek Delden werkt op persoonlijke afspraak. “Maar 
je mag ook altijd tussendoor binnenlopen voor service op 
je bril of eventuele vragen over je bril, contactlenzen of 
andere oogzorg. Daarnaast werken wij veel samen met 
de huisartsen en de oogklinieken OZCT en Ahaus. En 
we verzorgen veiligheidsbrillen voor verscheidene grote 
bedrijven en industrie.”

 Langestraat 44A, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 6288
www.klein-optiek.nl
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Jong en oud zijn van harte welkom

Ongedwongen genieten

Café-Restaurant ’t Hoogspel is een café-restaurant, waar jong en 
oud van harte welkom zijn.  Je kunt er van een drankje genieten, bij 
goed weer op het terras waar je de kinderen kunt zien spelen in de 
mooie speeltuin. Je kunt er een brunch of lunch bestellen en je kunt 
er ook terecht voor een uitgebreid diner. 

Café-Restaurant
’t Hoogspel 

Horeca

Bert ter Horst vormt de derde generatie die de leiding heeft over 
dit schitterend gelegen café-restaurant. “Wij bieden nog meer. 
Je kunt bij ons ook goed vergaderen en wil je een feest of partij… 
wij regelen het perfect in een fijne sfeer.”

’t Hoogspel is gevestigd op landgoed Twickel, een prachtige 
locatie. Bert: “Vanwege de ligging worden wij gevonden 
door heel veel mensen die willen genieten van de omgeving, 
bijvoorbeeld om te wandelen in het Twickelse bos of op de 
Deldeneresch of voor een bezoek aan Delden, een unieke, 
mooie en fijne plaats. Ze vinden het dan heerlijk om tussendoor 
of na de tijd te genieten op ons lommerrijke terras.” 

In Delden kun je, ongedwongen en in alle rust, écht 
genieten van de uitgebreide mogelijkheden die 
de gastvrije horeca te bieden heeft. Het aanbod is 
veelzijdig: Grieks, tapas, pizza’s en pasta’s, Mediterraan, 
à la carte (Nederlands), Chinees-Indisch, de Franse 
keuken, eetcafés, snackbars en broodjeszaken. Bij veel 
restaurants en andere gelegenheden kun je lekker 
buiten zitten op het terras. 

Een bezoekje aan een van de horecazaken is ook een 
prima begin of afsluiting van een sportieve activiteit. 
Neem bijvoorbeeld een lekkere lunch voordat je een 
wandeling maakt over het prachtige landgoed Twickel 
of sluit een mooie fietstocht af met een heerlijk diner. 
Veel zaken bieden ook zelf de mogelijkheid voor een 
leuke activiteit, zoals bowlen, een escaperoom, golfen 
of workshops. En wil je langer in Delden verblijven, dan 
kun je in meerdere restaurants-hotels overnachten, 
zoals Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven, 
Hotel & Restaurant Het Witte Paard, Hotel het Wapen 
van Delden, Aparthotel Delden en Hotel-Restaurant 
Sevenster.

Bornsestraat 1, Ambt-Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1344
www.hoogspel.com
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Sinds 2020 is Casa de Tapas gevestigd in het centrum 
van Delden met een gezellig terras en mediterrane 
binnenplaats. Een restaurant met een tikje waanzin van 
Dali, kleurrijke mediterrane tapas en de karakteristieke 
snor van Dali op waanzinnige plekken. 

De vrolijke gastvrouwen, gastheren en koks maken van elk 
diner een onvergetelijk uitje. “Onze gepassioneerde koks 
staan klaar om de lekkerste Tapas voor jou te bereiden, 
dagvers en met mooie streekproducten”, aldus de eigenaren 
Jasper Hemersma en zijn vrouw Marijn. “Je kunt bij ons lekker 
ongedwongen genieten van heerlijke Tapas met daarbij een 

bruisende Cava of zonnige Spaanse wijn en relaxte muziek. 
Er is een grote variatie aan Tapas en menu’s. Voor de kinderen 
is er een speciale kaart en speelhoek.”

Wil jij je uitje nog completer maken, reserveer dan één van de 
vier spannende (outdoor) escape rooms bij De Weijenborg, 
gevestigd onder hetzelfde dak als Casa de Tapas en ook 
gerund door Jasper, Marijn en hun enthousiaste team.  

Casa De Tapas & Escaperoom Delden

‘Kom langs, proef en ervaar het zelf!’

Heb je, al winkelend, even zin in een lekkere snack, een belegd broodje, 
een eigengemaakte hamburger, een van de heerlijke specialiteiten of 
misschien wel een heel menu? Dan kom je bij Cafetaria Lenferink, al 
meer dan veertig jaar een begrip in Delden, zeker aan je trekken. 

Cafetaria Lenferink

Leonie Rotman: “Wij streven naar 
perfectie wat betreft  kwaliteit en 
gevarieerdheid van de menukaart. 
Wat zeker zo belangrijk is, is dat 
hygiëne en klantvriendelijkheid bij 
ons erg hoog in het vaandel staan.” 

Het aanbod van Cafetaria Lenferink 
is groot. Je hebt keuze uit talloze 
mogelijkheden wat betreft  patat 
en aardappelen, meer dan veertig 

snacks, zo’n tien verschillende 
menu’s, veel soorten belegde 
broodjes en veel meer.

Mensen die bij Cafetaria Lenferink 
komen, zie ze vaak weer terug. 
“Daarom”, zegt Leonie, “zou ik 
tegen iedereen willen zeggen: kom 
langs, proef en ervaar het zelf!”

Langestraat 104, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1133
www.cafetarialenferink.nl
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Dé plek in Twente voor de lekkerste Tapas en waanzinnige wijnen 

Spoorstraat 16, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 3079
www.casadetapas.nl
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‘Jong en oud voelen zich hier thuis’

Wil je er even heerlijk tussenuit? En zoek je daarbij naar een combinatie met sportieve activiteiten of kies je juist voor de pure 
ontspanning? Of ben je misschien een echte golfliefhebber en wil je je vakantie daarop toespitsen? Wat ook je voorkeur is, bij 
Aparthotel Delden is er voor ieder wat wils, voor jong en oud. Goed gastheerschap vormt daarbij altijd de basis.

Aparthotel Delden
en Golfbaan de Lage Mors

Eigenaar Jules Leenders nam het in 
1980 opgerichte bedrijf over van zijn 
schoonvader. Daarvoor had hij goede 
redenen. “Wat ons hotel uniek maakt is 
het veelzijdige aanbod. Zo hebben we 
voor de totale ontspanning de Sauna & 
Wellness Vital. Je kunt bij ons ook actief 
recreëren met golf, voetbal, bowling 
en zwemmen. En sinds kort kun je op 
een van de drie indoorbanen ook padel 
spelen. En natuurlijk is het een feest om in 
een van onze comfortabele en moderne 
kamers te overnachten en gebruik te 
maken van ons sfeervolle restaurant of 
terras.” Bovendien valt er van alles te 
combineren met het ruime aanbod aan 
arrangementen.

Wat veel bezoekers naar Aparthotel 
Delden trekt is de naastgelegen Golfbaan 
de Lage Mors waar negen uitdagende 
holes zijn aangelegd in het prachtige 
Twickelse coulisselandschap. De Lage 
Mors is laagdrempelig en de sfeer is altijd 
gemoedelijk. Jules: “Voor de liefhebbers 
van golf is De Lage Mors een waar 
eldorado.”  

Ook zakelijk heeft Aparthotel Delden veel 
te bieden. “Wij bieden een voor Twente 
unieke vergaderaccommodatie voor 
gezelschappen van vijf tot honderdvijftig 
personen. Alle moderne faciliteiten zijn 
aanwezig en we bieden interessante 
arrangementen, bijvoorbeeld vergaderen 

in combinatie met teambuilding-
activiteiten.” 

“Mensen weten ons goed te vinden 
door de verschillende media regelmatig 
op te zoeken. Maar mond-tot-mond-
reclame speelt hier zeker ook een grote 
rol.” Hij kan zelf ook echt genieten van 
Delden: “De omgeving is hier prachtig 
en het monumentale stadje zelf biedt 
veel moois, zoals de Cramersweide 
en de Noordmolen. Daarnaast is het 
winkelaanbod gevarieerd en de ligging 
dicht bij Hengelo en Enschede is gunstig. 
Wat wil je nog meer?”    

Sportlaan 7, Deldenadres
tel.
web

074 - 377 7666
www.aparthoteldelden.nl 51
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‘Door een ontmoetingsplek te zijn, worden nieuwe herinneringen gemaakt’

Carelshaven bestaat dit jaar maar liefst 250 jaar. Van bescheiden schippersherberg tot gerenommeerd 4-sterrenhotel onder 
de alleszeggende naam Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven, dat gelegen is op het grootste historische landgoed van 
Nederland, Twickel. Alco en Evelyn van Berkel zijn sinds acht jaar de eigenaren. 

Landgoed Hotel
& Restaurant Carelshaven

Carelshaven beschikt over een sfeervol 
restaurant, verschillende private dining-
zalen, eenentwintig hotelkamers, een 
gezellige feesttent en een groot terras dat 
uitkijkt over de parktuin. Onder leiding 
van Chef de Cuisine Daniël Nijkamp 
wordt op hoog culinair niveau gekookt.

Alco over de geschiedenis van 
Carelshaven: “Het begon allemaal in 
1772. De naam verwijst naar de haven 
die vroeger aan de Twickelervaart lag. 
Die vaart was in de achttiende eeuw 
een belangrijke waterweg om hout en 
steen te vervoeren naar het westen. Het 
kanaal ontsloot Twente, dat via de Regge 
en uiteindelijk de Zuiderzee Delden met 
Amsterdam verbond. 

Onder andere het paleis op de Dam is 
gebouwd met stenen die vanuit Delden 
hun weg vonden naar Amsterdam.”

“Je komt hier niet alleen om heerlijk te 
overnachten en culinair te genieten”, 
zegt Alco. “Wij zijn een deel van de 
levensloop van onze gasten. Door een 
ontmoetingsplek te zijn, worden mooie, 
nieuwe herinneringen gemaakt. Het 
enthousiasme en de passie waarmee 
we dit mogelijk maken, zorgen voor blije 
gasten, die terugkeren voor een volgende 
beleving, een nieuwe herinnering. Je 
komt hier als gast, je verblijft hier als 
koning, je vertrekt als vriend en je komt 
terug als familie.”

“Delden is dat van alle markten thuis 
en biedt voor ieder wat wils, van het 
historische stadscentrum tot het unieke 
landgoed.” Alco geeft daarbij nog een 
tip: “Breng eens een bezoek aan de 
dichtbij gelegen moestuinen van Twickel, 
die net als Carelshaven deel uitmaken 
van Landgoed Twickel.” Het is dus niet 
vreemd dat er een speciale band is tussen 
chefkok Daniël Nijkamp en de tuinlieden. 
“We verzorgen regelmatig een diner 
voor de stichting”, vertelt Daniël. “Dan 
koken we in de historische keuken onder 
in het kasteel. Uiteraard gebruiken we 
uitsluitend groente uit eigen moestuin, 
net als de barones, toen ze nog leefde.”

Hengelosestraat 30, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1305
www.carelshaven.nl
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‘Het leven is een feest en wij geven
daar graag een mooie invulling aan’

De Zwaan Delden is onmiskenbaar een begrip in Delden en omstreken. “Delden is De Zwaan 
en De Zwaan is Delden”, zegt Alco van Berkel, die de horecagelegenheid in 2019 met zijn vrouw 
Evelyn overnam. 

Hotel & Restaurant
De Zwaan Delden

Wat maakt De Zwaan Delden zo bijzonder? 
Alco: “De Zwaan Delden is de plek waar je lekker 
neerploft in de Gelagkamer, bijvoorbeeld met een 
Gin&Tonic of een heerlijk speciaal biertje van de 
tap. Waar je rustig een espresso drinkt en waar je 
zondag aanschuift voor een heerlijke lunch. Waar 
je ’s avonds met vrienden gerechten deelt van de 
internationaal georiënteerde kaart. Het is ook de 
plek waar de toerist de local ontmoet, de huisvrouw 
de hipster en waar uptown meets downtown. 
Kortom: De Zwaan is ‘de huiskamer’ van Delden. En 
alles met de warme uitstraling, gastvrijheid, zorg en 
aandacht die je van Van Berkel Hospitality gewend 
bent, passend in de stijl van de eenentwintigste 
eeuw.” 

Die gastvrijheid is wederkerig. 
Alco: “Voor Deldense begrippen 
zijn wij ‘import’, maar wij zijn 
vanaf het allereerste begin met 

open armen en Twentse gastvrijheid ontvangen. 
Als het aan ons ligt gaan wij hier nooit meer weg!”
Voor Alco is het eigen terras het mooiste plekje 
van Delden. “Na een wandeling over landgoed 
Twickel of door het historische stadscentrum is 
het een genot om plaats te nemen op ons ruime 
terras. Je moet er wel snel bij zijn, want bij de eerste 
zonnestralen die na de winter doorkomen, zit ons 
terras weer helemaal vol. Voor mij is het voorjaar, 
met de ontluikende natuur en alle blije gezichten, 
dan ook de mooiste tijd van het jaar.” 

“Naast het mooiste terras, het leukste team, 
een goed restaurant en uitgebreide borrelkaart 
beschikken wij ook over de meeste gezellige 
feestzaal. Deze is compleet exclusief te reserveren, 
zelfs inclusief eigen DJ Booth! Kortom het leven is 
een feest en wij geven daar bij De Zwaan maar wat 
graag een mooie invulling aan.”

Langestraat 2, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1206
www.dezwaandelden.nl 53
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Sfeer en meer

Een gezellig en comfortabel hotel. Zo zou je Hotel 
Wapen van Delden in twee woorden trefzeker 
kunnen omschrijven. Maar het hotel van de 
gastvrije familie Poppe biedt meer, veel meer…

Hotel Wapen
van Delden

“Heel belangrijk en een absolute plus voor 
onze gasten, die van heinde en ver komen, 
is de schitt erende ligging van ons hotel 
aan de hoofdweg door het centrum van 
Delden, op een van de mooiste plekjes 
in Twente, de tuin van Nederland. We zijn 
een perfecte uitvalsbasis voor heerlijk 
ontspannende fi etstochten of wandelingen, 
bijvoorbeeld door landgoed Twickel met 
zijn kasteel, landerijen, prachtige parken 
en bossen. In welk seizoen je ook komt, het 
is hier altijd mooi.” En na zo’n fi etstocht of 
wandeling is het heerlijk om aan te schuiven 
voor een heerlijk diner van de fantastische 
keukenbrigade. Natuurlijk kun je daarbij een 
lekker drankje bestellen. “Probeer dan eens 
een biertje of een limonchello van ons eigen 
label Populus.”

Hotel Wapen van Delden - in 1908 opgericht 
en vijfentwintig jaar geleden overgenomen 
door de familie Poppe - heeft  bijna vijft ig 
sfeervol en comfortabel ingerichte kamers, 
die van alle gemakken zijn voorzien. “We 
beschikken ook over zes kamers met 
bubbelbad, voor een echt weldadige 
ontspanning. Ontspannend is ook de sauna 
en wil je wat sportiever bezig, dan kun je je 
baantjes trekken in ons binnenzwembad.” 

Wil je sportiviteit koppelen 
aan plezier, dan kun je 
terecht op een van de mooie 
bowlingbanen, waarbij je 
gebruik kunt maken van de 
bar en de restaurantzaal 
met indoor BBQ. En wil 
je een feest geven? Geen 
probleem, mogelijkheden te over. En alles 
met een goede prijs/kwaliteitverhouding.

De gasten maken veelvuldig gebruik van de 
aantrekkelijke arrangementen, van drie tot 
vijf dagen, met verschillende combinaties 
van overnachten, ontbijten, dineren en 
bowlen. “Probeer eens zo’n arrangement, 
dan heb je ook alle tijd om te genieten van 
alles wat wij, Delden en de mooie omgeving 
te bieden hebben.”

Langestraat 242, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1355
www.wapenvandelden.nl
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Heerlijk genieten van traditioneel Griekse gerechten

Al meer dan een kwart eeuw, sinds 1996, is Femis Grillroom-Pizzeria een begrip. Het restaurant wordt altijd druk 
bezocht en er wordt ook veel online besteld. Het geheim? Eigenaar Daniel Mirza: “Wij koken met hart en ziel de 
beste kwaliteit voor een betaalbare prijs. En wij bieden service met een glimlach.”

“Delden is een heerlijke stad om in te wonen. Het is hier lekker rustig en gezellig”, zegt Darius Mirza, 
die samen met neef Jimmy Mirza Santorini Delden runt. “Ook door de mensen die hier wonen voel je 
je meteen op je gemak. Dit speelde mee in onze beslissing om een Grieks restaurant te beginnen en 
Delden zo iets nieuws te geven.” Dat gebeurde in 2018. 

Femi’s Grillroom-Pizzeria

Santorini Delden 

Dat verklaart positieve reacties zoals de volgende: ‘Het eten was zoals altijd heerlijk en bij bezorging 
nog steeds goed warm! De bezorging was snel en de bezorger bijzonder vriendelijk.’ ‘Wederom 
goed, heerlijk en vers!.’ ‘De pizza’s zijn super lekker.’ En zo zijn er meer lovende woorden. 

Het sfeervolle, huiselijke familierestaurant Femis biedt - voor jong en oud - met tachtig 
zitplaatsen binnen en dertig op het buitenterras voldoende ruimte voor heel veel gasten. Daniel: 
“Die kunnen bij ons terecht voor een breed aanbod aan Italiaanse en andere mediterrane 
gerechten. Denk dan aan onder andere pizza’s, pasta’s, shoarma, steaks en visgerechten.” Laten 
bezorgen of zelf afhalen is ook mogelijk. 

Bij Santorini Delden kun je in een sfeervolle 
ambiance heerlijk genieten van traditioneel Griekse 
gerechten gemaakt met verse producten. Darius: 
“We hebben een ruim aanbod van vlees- vis-, oven- 
en vegetarische gerechten, alle van hoge kwaliteit. 

Ons restaurant is zowel geschikt voor een intiem 
diner als voor een diner voor grote groepen.”

“Wij zijn zelf Aramees, Syrisch orthodox. De Griekse 
keuken lijkt erg veel op die van ons. Vandaar dat wij 
ervoor hebben gekozen om een Grieks restaurant te 

openen, want die is in Nederland toch bekender.”

Molenstraat 8, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 3971
www.femis.nl

adres
tel.
web

074 - 349 1382
www.santorinidelden.nl

Altijd heerlijk eten
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Ambachtelijk eten en drinken

Bij afh aal- en bezorgrestaurant Wenderz kun je genieten van 
ambachtelijk gemaakte verse friet en snacks. En vers vlees wordt 
omgetoverd tot perfecte burgers. 

Wenderz

Luuk Wender: “Onze friet is écht huisgemaakt en altijd vers. De aardappels 
worden met de hand geselecteerd, gewassen, gesneden en gebakken in 
honderd procent natuurlijke zonnebloemolie.” Wenderz levert ook friet aan 
de horeca: “Onze frietmeesters wassen, snijden en bakken de friet voor 
zodat jouw gasten kunnen genieten van wat eerder op de dag nog een 
aardappel was. Onze friet wordt zelfs ongekoeld geleverd, omdat die nog 
aan het afk oelen is. Wij bieden daarom de Ultra Vers Garantie.”

Wenderz heeft  ook mogelijkheden voor catering. Luuk: “Wij hebben 
verschillende cateringmogelijkheden waarvoor we eveneens uitsluitend 
hoogwaardige kwaliteitsproducten gebruiken.” Ook kun je de Wenderz 
foodbar huren. “Wil je met een lekker speciaalbiertje óf een ijskoud pilsje 
in de hand genieten van onze beroemde burger of huisgemaakte friet? 
Dat kan ook bij jou in de achtertuin, op het werk of bij jouw vereniging met 
onze foodbar.”

Ressingplein 2, Deldenadres
tel.
web

074 303 - 2640

Hier kun je pas écht genieten!

Harold Witt en en Herbert Bekman startt en in 2018 
Paviljoen Delden. Harold: “De prachtige locatie leende 
zich uitstekend voor een gezellige lunchroom Délifrance in 
combinatie met de formule Kwalitaria. Het terras onder de 
160 jaar oude treurbeuk maakte dit plaatje compleet.” 

“De Délifrance-formule zorgt, in een eigentijdse en 
ontspannen sfeer, voor de lekkerste koffi  e en thee, bijzondere 
koffi  especials met een heerlijk gratis soesje uit eigen oven en 
andere Franse specialiteiten”, zegt Herbert. “De lunch bestaat 
uit Franse broodjes uit eigen oven of heerlijke maaltijdsalades. De Kwalitaria-formule voorziet onder 
andere in oer-Hollandse burgers van de bakplaat, diverse (afh aal)maaltijden met verse friet en snacks, met aandacht voor 
kwaliteit en duurzaamheid.”

Harold: “Voor ons is de zomer het mooiste seizoen, want dan komt het terras tot leven en kun je op een van de vele bankjes 
lekker loungen, aan tafels onder de parasol heerlijk eten, een wijntje of biertje drinken onder de prachtige boom of van een 
ambachtelijk schepijsje genieten aan de picknicktafels.” Ofwel”, besluit Herbert: “Tot gauw!”
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Bernhardstraat 2, Deldenadres
tel.
web

074 - 700 2149
www.wenderz.nl
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Culinair genieten op zijn best

“Gezelligheid, een mooi aanbod van lekkere gerechten, gelegen op een prachtige locatie in het centrum van Delden, 
een mooi terras en een zeer prettige bediening die door onze gasten heel erg wordt gewaardeerd.” Aldus, in een 
notendop, wat volgens Robert Gerritsjans de aantrekkelijke punten zijn van Gasterij ’t Oaldershoes. Sinds 2016 zijn hij 
en zijn vrouw Esther de trotse eigenaren van dit authentieke restaurant met een Engelse sfeer.

Gasterij ’t Oaldershoes

“Ons restaurant, met drie aaneengesloten vertrekken, heeft 
een Nederlandse keuken. Overdag kun je terecht voor de 
lunch of een kop koffie met een heerlijke stuk gebak.
’s Avonds verwelkomen we je graag voor een heerlijk diner. 
We wisselen diverse keren per jaar van kaart, zodat je van 
verschillende gerechten kunt genieten.” Het restaurant is 
zes dagen per week geopend. 

De geschiedenis van 
Gasterij ’t Oaldershoes 
gaat lang terug. 
Robert: “Gasterij ’t 
Oaldershoes dateert 
uit 1882, uit de tijd 
dat paard en wagen 
hier door de straat 
reden om melkbussen 
te bezorgen bij de 
melkfabriek. In die tijd 

vestigde zich aan de Kerkstraat een zuivelwinkel, die in de 
loop der jaren uitgroeide tot een sfeervol bedrijf. Zuivel en ijs 
maakten plaats voor culinaire verwennerijen. Drie generaties 
zorgden ervoor dat de gastvrijheid en gezelligheid steeds 
bewaard zijn gebleven; dat verklaart ook de naam Gasterij 
’t Oaldershoes.”

Robert en Esther zijn beiden Deldenaren en hebben het 
hier prima naar de zin. Robert: “We hebben altijd gezegd 
dat we nooit buiten Delden zullen gaan wonen of ons 
vestigen met een bedrijf. Naast het feit dat Delden een 
mooie, historische plaats is, biedt het meer aantrekkelijke 
punten. Mensen komen graag winkelen omdat er een breed 
aanbod is en vrijwel geen leegstand, je kun vrijwel alles op 
de fiets of lopend bereiken en je hebt veel mogelijkheden 
om op een terrasje rustig te genieten. Zoals bij ons, bij 
Gasterij ’t Oaldershoes, dat ik persoonlijk het mooiste plekje 
van Delden vind. Vooral in het voorjaar en de zomer is het 
genieten.”

Kerkstraat 5, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1428
www.oaldershoes.nl
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Genieten, genieten en nog eens genieten

Nathalie Bauhuis en Jan ten Brummelhuis zijn de eigenaren van Hotel & Restaurant Het Witt e Paard. 
Nathalie: “We zijn trots op ‘ons Paard’. Klanten roemen onze gastvrijheid en de fi jne ambiance. Bij ons 
kun je jezelf zijn en genieten.”

Hotel & Restaurant Het Witt e Paard

“In 2008 kwam een droom voor ons uit”, zegt Nathalie. “We zijn door Twickel uitgekozen uit ruim twintig 
belanghebbenden. Jan, geboren en getogen in Delden, zei altijd: ‘Ik wil wel een zaak, maar alleen Het 
Paard’. Ikzelf wilde ook graag een eigen zaak en met die keuze was ik het volstrekt eens, geweldig!”

Het Witt e Paard bestaat uit een hotel en een restaurant dat plek biedt aan 120 gasten. Nathalie: “Wil je 
tot rust komen na een dag hard werken of even bijkomen van alle indrukken van het kleurrijke Twente? In 
ons hotel voel je je meteen thuis in een van de zes sfeervol ingerichte luxe kamers.” Het hotel wordt rond 
de zomer overigens grondig verbouwd. Alle kamers hebben met een ruime inloopdouche en drie kamers 
eveneens een bad. 

Eten bij Het Witt e Paard betekent eveneens genieten. “Mijn advies”, zegt Nathalie: “Schuif eens lekker aan, 
op ons zonnige terras of in ons behaaglijke restaurant. Je bent van harte welkom voor een tussendoortje 

of voor een intiem meer-gangendiner. De menukaart omvat 
heerlijke gerechten, die met passie zijn bereid door onze 
keukenbrigade. En is er is voor elk wat wils, ook qua prijs.” 

Een andere aanrader: “Neem tijdens een wandeling lekker 
even plaats in onze koffi  ekamer. Geniet dan van een lekker 
kopje koffi  e met een huisgemaakt gebakje, van een aperitief 
of van een glaasje whisky of cognac na het diner. Of kom met 
een gezelschap tot veertien personen voor een private diner. 
Er is ook een privé ruimte tot vijfenveertig personen.” En 

dan is er ook nog De Stal, die is ingericht als eetkamer en 
uitermate geschikt is voor private dining of 

om te vergaderen. 

Hengelosestraat 8, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 4055
www.witt e-paard.nl

uitermate geschikt is voor private dining of 
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“Onze gasten voelen zich hier écht op hun gemak”

De ijseters komen van heinde en ver

Een huiselijke sfeer, authentiek, een gezellig ‘terug in de tijd’-gevoel 
in het voorcafé, lekker eten van de Hollandse kaart, betaalbaar, 
geen lifl afj es, niet voor elk wissewasje bijbetalen, goede porties 
en een prett ige bediening in een fi jne sfeer… een paar treff ende 

karakteristieken van Hotel Restaurant Sevenster, dat al 
sinds 1750 hartje Delden siert.

Anne-Marie en Christian Rosendal  openden in 2005 hun ijssalon ANNE Schep- en Soft ijs. 
Anne-Marie: “We grepen onze kans toen we een bestaande ijssalon aan de Langestraat 
konden overnemen.” 

ANNE Schep- en soft ijs

Sinds 2007 zijn Christian en Anne-Marie Rosendal de 
eigenaren. Christian: “De Sevenster is prett ig huiselijk; 
gasten voelen zich op bij ons écht op hun gemak. 
Lekker even een beetje terug in de tijd in een authentiek 
originele ambiance. Onze gasten komen regelmatig 
terug en zeggen vaak het gevoel te hebben dat ze bij ons 
‘thuiskomen’.” 

Anne-Marie: “Met ons team van dertig medewerkers 
leggen we onze gasten, van jong tot oud, heerlijk in de 
watt en. Zij komen echt overal vandaan. Velen komen uit de 
buurt lekker koffi  e drinken, lunchen of dineren. Maar onze 
hotelgasten komen uit de hele wereld.”

“Door het aanbieden van heerlijk soft - en schepijs, eigen 
gebakken taarten, warme drankjes en keukenspulletjes was 
de salon meteen een succes. Christian hielp naast zijn vaste 
baan mee in de ijssalon. Toen we in 2007 Hotel Restaurant 
Sevenster overnamen, verhuisde de ijssalon mee.”

Het unieke aan ijssalon ANNE is dat ze schepijs én soft ijs 
verkopen. “Ook verkopen we er een toef echte slagroom 
bij en we hebben veel keuze in dips. Vooral de warme 
chocoladesaus op het slagroom-soft ijsje, de aardbeihoorns 

en de lekkere sundea’s doet het erg goed. 
Ook de milkshakes zijn populair.”

IJssalon ANNE is inmiddels een waar 
begrip geworden in Twente. Anne-Marie: 
“We hebben heerlijk vers schepijs in onze vitrine en al dat ijs 
wordt met veel plezier door onze medewerkers geschept.” 
De ijseters komen van heinde en ver. Wat ze dan doen? 
Bijvoorbeeld op een bakje zitt en bij de Blasiuskerk, lekker 
genietend van ons ijs.”

Marktstraat 6, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1391
www.sevenster.nl

Hotel Restaurant Sevenster

Marktstraat 4, Deldenadres
tel.
web

074 - 376 1391
www.anneschepensoft ijs.nl
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Waar hebben de oude stadspoorten gestaan? Wie was graaf Carel George 
van Wassenaer Obdam? Hoe was de band met Twickel? Neem deel aan de 
Stadswandeling door het historische centrum van Delden en je krijgt de 
antwoorden. De geschiedenis van Delden gaat echt voor je leven als je luistert 
naar de verhalen van de gids. 

(Her)ontdek het oude Delden 

De stadswandeling is van mei tot en met oktober, elke donderdag en op de 
eerste zaterdag van de maand, tijdens de Streekmarkt Twente om 13.30 uur 
vanaf de Stadspomp op de Markt in Delden. De duur van de stadswandeling 
is anderhalf uur.
Wil je je aanmelden of wil je graag meer informatie of betalen? Dat kan bij het VVV  
Informatiepunt in Delden. Groepen zijn altijd op afspraak, het hele jaar door.

Alleen wandelen? Bij het VVV Informatiepunt is de stadswandeling ook als 
boekje te koop met de route (3,75 km) en uitleg. 

De supermarkt en winkels zijn 
ondergebracht in het vroegere 
fabriekspand van de Deldense 
Wollen-stoff enfabriek NV. Ook de 
alleenstaande schoorsteenpijp 
behoorde tot die fabriek. De pijp 
maakte deel uit van het ketelhuis, dat 
bij de verbouwing tot winkelcentrum 
is weggebroken.

Schoorsteenpijp

Langestraat 19, Deldenadres

Gidsenteam Delden
VVV Informatiepunt
Shop-in-shop The Read Shop Delden

tel. 074 - 376 6363

Gidsenteam Delden

web www.visitdelden.nl

Het Varkensrooster bij de Oude Blasiuskerk 
is vroeger aangebracht om de loslopende 
varkens te weren en zo te voorkomen dat zij 
met hun snuit in de graven gingen wroeten.

Het Varkensrooster

In 1894 werd de oude Stadpomp, het 
monument op de Markt, door de 
burgerij en gemeenteraad van Stad 
Delden aan Baron dr. R.F. van Heeckeren 
van Wassenaer, Heer van Twickel, 
geschonken uit dankbaarheid voor de 
aanleg van de waterleiding naar en in de 
stad Delden.

Oude stadspomp

Ben je op zoek naar een wandel-, 
fi ets-, auto of mtb-route door Delden 

en omgeving? Stap binnen bij de 
VVV voor de mooiste routes of kijk op 
visithofvantwente.nl voor routes om te 

downloaden.

TIP!
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Bewonder, doe en ontdek!

In de regio

Rijksmuseum Twenthe in Enschede
Dit museum heeft  een van de rijkste en mooiste 

kunstcollecties van Oost-Nederland. Je kunt er genieten 
van wisselende tentoonstellingen en verschillende 
soorten kunst.

Oyfo Techniekmuseum in Hengelo
Ga op ontdekkingstocht door het nieuwe interactieve 
Techniekmuseum. Leer alles over de mens en techniek.

De Museumfabriek in Enschede
Ontdek de toekomst door te spelen, leren, denken, 
experimenteren en te dromen in dit unieke 
familiemuseum.

Museum Natura Docet in Denekamp
Laat je fascineren door de bijzondere dieren en 
fossielen in de wonderkamers. Bouw je eigen digitale 
bos in het Funky Forest of bekijk hoe bijzondere 
fossielen hebben geholpen bij het vormen van Twente. 

Oranjemuseum Nieuwe Haghuis en Drawing Centre 
Diepenheim
Liefh ebbers van kunst zijn hier op het goede adres. 
Bekijk de grote verzameling Twents boerenantiek in het 
Oranjemuseum Nieuw Haghuis of neem een kijkje bij 
het Drawing Centre, hét kunstpodium voor tekenen. 
Bezoek ook de tuinen. In deze tuinen, die de bijzondere 
buitencollectie van het Drawing Centre Diepenheim 
vormen, laten diverse kunstenaars hun visie zien op 
tuinen, natuur en het landschap. 

Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen
Bekijk de historische rijtuigen of stap in de stoomtrein en 
geniet van het Twentse landschap. Een dagje uit wordt zo 
een échte belevenis.

Natuurmuseum Holterberg in Holten
Natuurdiorama is een van de oudste en bekendste 
natuurmusea van Nederland. Ga speurend kriskras door 
het museum en kom alles te weten over de collectie van 
meer dan 1.000 dieren.

Wijngaard Hof van Twente in Bentelo
Hier worden prijswinnende wijnen van eigen 

bodem geproduceerd. Wil je met eigen ogen zien hoe 
ze dit doen? Boek een rondleiding door de wijngaard en 
wijnmakerij en proef ondertussen de heerlijke wijn met 
bijpassende hapjes.

Aanstreekelijk in Delden én Ootmarsum
Dé plek voor Twentse streekproducten: van chocolade 
tot groente en van pasta tot yoghurt. Naast de winkel in 
het historische centrum van Delden vind je deze unieke 
winkel ook in Ootmarsum. 

De Manderveense Aardbei in Manderveen
Het meest vruchtbare stukje grond van Twente. Kom 
zelf vruchten plukken, maak een ritje door de drive-in of 

geniet op het terras van al hun lekkers.

Asperges uit Bentelo
Afh ankelijk van het weer is het vanaf 
begin april tot Sint Jan (24 juni) 
smullen geblazen van het witt e goud 
van de aspergestelers Slaghekke en 
Lubberink in Bentelo. Verkooppunten 
vind je op meerdere plaatsen. Kijk op 
visithofvantwente.nl voor alle informatie. 

Landgoed Kaamps in Deurningen
Ontdek op Landgoed Kaamps hoe 
er van melk verschillende kaas- en 
zuivelproducten worden gemaakt. 
Natuurlijk mag je ook proeven! 

Raw Milk Company in De Lutt e
Op ambachtelijke en biologische manier worden hier 
natuurlijke producten gemaakt. Zoals kaas, groente en 
fruit. Breng ook een bezoekje aan de boerderijwinkel. 

Buff alo Farm Twente in Denekamp
Mozarella uit Twente? Ja echt! En als je het eenmaal 
geprobeerd hebt, ben je om. Boer Alfons melkt elke dag 
twee buff els. Van deze buff elmelk maakt Gennaro, een 
echte Italiaanse vakman, dagelijks verse buff elmozarella. 

Keuper in Hengevelde 
Al meer dan veertig jaar maakt Keuper streekproducten. 
In het begin vooral kaas en andere zuivelproducten, 
tegenwoordig maken ze ook allerlei soorten pasta. De 
boerderijwinkel is geopend van donderdag tot en met 
zaterdag. 

Kunst en cultuur

Streekproducten

De Museumfabriek

Museum Buurtspoorweg

Oyfo Techniekmuseum
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Er even op uit? Verken Twente met de fi ets. Wist 
je bijvoorbeeld dat er ruim 2.000 kilometer aan 

fi etsmogelijkheden ligt op het fi etsnetwerk? Je kunt zelf je 
route uitstippelen via de online routeplanner op visitt wente.nl. 
Of stap binnen bij een VVV of Tourist Info voor de fi etskaart of 
een thematische route.  

Mountainbiken is een grote sport in Twente. In heel Twente 
zijn er meerdere routes uitgezet, zoals die in Markelo waar 
slingerpaden en singletracs elkaar afwisselen. Je skills trainen 
kan in het Bike-Funpark op ’t Doesgoor in Goor. Lijkt het je 
handig om de routes op de telefoon te bekijken? Download 
dan de app Routemaker van Irias.  

Golfl iefh ebbers hoeven zich niet te vervelen in Twente. Je 
vindt hier meerdere golfb anen, waarvan er zeker één bij je 
past. Van pitch en putt  tot complete golfb anen met 9 tot 18 
holes, maar ook het recreatieve golf: midgetgolf, boerengolf en 
footgolf behoren tot de mogelijkheden. 

Ruiterlijk genieten. Hoog en droog op avontuur? Vanaf een 
paardenrug ziet de wereld er opeens anders uit. De maneges 
in Twente heten je van harte welkom. Of stel je liever een eigen 
buitenrit samen met behulp van het Paardrijnetwerk Twente? 
Ook dat kan! Er is altijd wel een startpunt in de buurt. 

Geen zin om te wandelen of fi etsen? Kies eens voor een ritje 
op de solex, vespa of een e-chopper, stuk voor stuk originele 
voertuigen om eropuit te gaan. Bij Actief Twente in Beuningen 
kun je ze huren voor een onvergetelijke dag, inclusief route of 
arrangement.

Niet iedereen wil lange afstanden lopen. Wist je dat er 
in Twente tal van korte ommetjes zijn? Kies bijvoorbeeld 
voor het Waterpad in Almelo of de route Langs Sporen in de 
Tweede Wereldoorlog rondom Markelo. Ook een aanrader voor 
kinderen. 

Qua natuur kom je in Twente absoluut aan je trekken. Klim 
eens in de Boomtuin bij Diepenheim; dit kan eenvoudig via 
de wenteltrap. Ga eens naar Natuurgebied het Lutt erzand in 
Noordoost Twente of de Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal. 
Overal zijn mooie routes uitgezet en vind je gastvrije horeca 
om te genieten van al het moois of gewoon even uit te rusten. 

Spoorfi etsen over rails? Dat kan in Hengelo. Waar vroeger 
de stoomtreinen van GOLS en de kolentransporten over het 
schaddenspoor liepen, kun je nu zelf spoorfi etsen. Rij langs 
overwegen en bruggen, proef de sfeer van vroeger.

Actief erop uit

Spoorfi etsen in Hengelo

Gol� aan Lage Mors

Bekijk www.visitt wente.nl
voor meer inspiratie.
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Landgoed Singraven in Denekamp
Dit huis met neoclassicistische voorgevel en een 

toren ligt in de lus van de Dinkel. Landgoed Singraven 
is een veelzijdig landschap met bossen, lanen, akkers, 
weilanden en nog veel meer. Huis Singraven is onder 
begeleiding van een gids te bezoeken. 

Zes kastelen rondom Diepenheim

Naast Twickel in Delden herbergt Hof van Twente nog 
meer kastelen: Huis te Diepenheim, kasteel Warmelo, 
Huis Nijenhuis en Westerfl ier, kasteel Weldam en havezate 
Wegdam in en rond Diepenheim. Enkele kasteeltuinen 
zijn open voor publiek. In de tuin van Warmelo zijn van 
30 april tot en met 2 oktober mooie zandsculpturen te 
bewonderen. De Zes kastelen Fietsroute Diepenheim (28 
kilometer) voert je langs alle kastelen. 

Molens in Twente
In de Twentse dorpen, weilanden en bossen vind je nog 
veel oude molens. Kijk naar de draaiende wieken van een 
molen in de stille Twentse natuur en word helemaal zen.  

Landgoed het Lankheet in Haaksbergen
Bezoek het prachtige landgoed tussen twee beekdalen 
met een centrale rug als waterscheiding. Kenmerkend 
zijn de uitgestrekte bossen met verspreid gelegen 
heidevelden.

Klimbos Avatarz in Deurningen
Een veelzijdig klimparcours voor jong en oud. Ook fi jn: door 
het veilige zekeringssysteem kunnen kinderen zelfstandig het 
parcours afl eggen. Dus als klimmen niks voor jou is: laat die 
kids lekker razen, jij vermaakt je wel op het terras.

Att ractieparken in Twente
Leef je uit in Familie Pretpark de 
Waarbeek in Hengelo met dit jaar maar 
liefst vier nieuwe att racties. Of ga naar 
Avonturenpark Hellendoorn met ruim 
dertig topatt racties en diverse shows.

Kinderspeelboerderij ’t Höfk e in Bentelo
Weer of geen weer, kinderen kunnen hier 
altijd fi jn spelen. Zowel binnen als buiten 
is er genoeg vertier. En voor (groot-)
ouders is er een gezellige zithoek.

Kinderkaart Zuid Twente
Alle kinderactiviteiten in Hof van Twente, 
Haaksbergen én Hengelo gebundeld 
op één kaart, hoe handig is dat? Je ziet zo in één oogopslag 
wat er te beleven is voor jonge bezoekers. Van att ractieparken 
tot spett erende zwembaden, kinderboerderijen en 
speeltuinen. Haal de kaart gratis op bij een VVV of Tourist 
info in Zuid-Twente of kijk op www.visithofvantwente.nl/
schatkaartzuidtwente

Spett eren in het water
Zwembaden genoeg in Twente, met voor ieder wat wils. 
Zoek tijdens de warme zomerdagen verkoeling in het 
water. Twente biedt van alles: van natuurwater tot allerlei 
buitenbaden met speelelementen voor kinderen. Een 
overzicht vind je op visitt wente.nl.

Speeltuin de Morskieft  in Reutum 
Het ideale adres voor een dagje uit, kinderfeestje of 
familiefeest. In de grote binnen- en buitenspeeltuin kun je je 
uitstekend vermaken. 

Landgoederen en kastelen

Met kinderen

63

Yuna en Fieke hebben afgelopen zomer 
een roadtrip gemaakt door kasteelrijk 
Hof van Twente. Nieuwsgierig? Lees hier 
het reisverslag en bekijk de roadtrip! 

Scan de QR-code!

Avonturenpark Hellendoorn

Kasteel Warmelo

Huis Nijenhuis

De Waarbeek Hengelo

Landgoed Singraven

Zwembad De Vijf Heuvels



winkelen - cultuur - horeca

Winkelstad Delden Cadeaubon
Vorig jaar werden ze al geïntroduceerd en 
gingen ze als warme broodjes over de toonbank: 
de Winkelstad Delden Cadeaubonnen.

De cadeaubon is bij vrijwel alle winkels en horeca-
gelegenheden in Delden te besteden. Dat betekent 
een ruim aanbod aan kleding, huishoudelijke 
producten, sieraden, restaurants, horeca en 
cadeaus. Met de cadeaubon geef je niet alleen de 
lokale economie een boost, maar draag je ook bij 
aan het succes van ‘Winkelstad Delden’.

De cadeaubonnen van 5, 10, 20 en 25 euro zijn 
te koop bij Autobedrijf de Vossenbrink en 
bij The Readshop Holtvoort-Vos. Ze kunnen 
worden besteed bij de aangesloten winkels 
en horecagelegenheden van de Deldense 
Ondernemersvereniging (DOV) in Delden.

Haal nu snel jouw Winkelstad Delden Cadeaubon. 
Want de cadeaubon is niet alleen leuk om te 
krijgen, maar óók om te geven!


