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De concepten van Henk ten Dolle
Kantoren, flexplekken, grensoverschrijdende contacten 
en de ongekende mogelijkheden van het 3D printen. U 
leest het allemaal in deze special. Een uitgave in het 
teken van concepten en ideeën ontsproten uit het brein 
van Henk ten Dolle. Een ras ondernemer die gelooft in 
zijn woonplaats (‘Winterswijk ligt centraal in Europa’) en 
in netwerken. (‘Mensen en bedrijven verbinden, dat is 
mijn ding’).    [Pagina 3]

Een blik achter de schermen van het 3D printen, een 
techniek die enorme mogelijkheden biedt. En nog veel 
meer gaat bieden, weten Henk ten Dolle en de zijnen 
zeker. Wie alles met eigen ogen van nabij wil zien moet   
dinsdag 24 september vrijhouden. Op die dag kunt u in 
Talentenpark een presentatie bijwonen waar nog lang 
over nagepraat zal worden.   [Pagina 4 en 5]

“Achterhoek moet 3D-printing Valley worden”, aldus 
Henk Stoltenberg.  [Pagina 7]

Wat is Additive Manufacturing…
u leest er alles over op  [pagina 10]

Verschillende onderdelen van het netwerk van de onder-
nemer passeren de revue. Waaronder de flexplekken op 
Talentenpark, alles zindert er van inspiratie en innovatie. 
Daarnaast biedt Talentenpark kantoorruimte in een om-
geving die bol staat van bedrijvigheid. [Pagina 9]

Naast het zakelijke komen ook veel andere onderwer-
pen aan bod, de meesten komen voort uit de vele con-
tacten van Henk ten Dolle, zoals:
Wat hebben Dennis Heesen en Stefan Beyer met Tante 
Truus van de Kon.W.O.V.  [Pagina 6]

Hoe komen de Eierjongens aan hun ‘Mondriaan’ outfit.   
 [pagina 2]

Innovatie in het bereiken van gezond gewicht [Pagina 8]

Hoe Henk van Duinen van de horeca in de grafische 
business terecht is gekomen.  [Pagina 2]

Werk aan de winkel

Winterswijk ligt 
centraal in Europa

Kunst in het Talentenpark. 
De denker, de doener en de 
wachter. Gemaakt door 
Judith Braun

Talentenpark Winterswijk

Aandacht ook voor Palio, een onderneming die grens-
overschrijdend zakendoen bevordert. Nederlandse 
ondernemers in de techniek worden geholpen om in 
Duitsland voet aan de grond te krijgen om daar zaken 
te kunnen doen. En andersom. Bovendien is Henk ten 
Dolle op zoek naar een compagnon.  [Pagina 11]

Bekend van de Salsa waar Henk ten Dolle er nog 
steeds ‘een paar’ van heeft, maakt Dennis Heesen nu 
hele mooie dingen.  [Pagina 11]

Cross Border Business, over zaken doen in Duitsland   
 [Pagina 13]

Marathon Nationaal Landschap Winterswijk. [Pagina 14]

Rina’s Rexhangoren.  [Pagina 15]

Natuurlijk mag een artikel over het prachtige nieuwe 
Villa Mondriaan Museum niet ontbreken.  [Pagina 15]

Musikgesellschaft Hatlerdorf uit Oostenrijk komt weer 
met het Volksfeest naar Winterswijk.  [Pagina 16]

Dit en nog veel meer leest u in deze bewaarkrant.

Tante Truus zie pagina 6

In deze uitgave:
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Het was Volksfeest 2003 toen dweilorkest De Eierjon-
gens voor het eerst kennis maakte met de muzikanten 
uit Dornbirn (Oostenrijk). De concertreis van het Oos-
tenrijkse orkest naar Winterswijk, op uitnodiging van 
muziekvereniging Excelsior, was mede door Henk ten 
Dolle georganiseerd en een optreden van zijn ‘huisor-
kest’ mocht daar niet ontbreken. De Eierjongens had-
den zich kort daarvoor een nieuwe outfit laten aan-
meten, geïnspireerd op de Mondriaan bedrijfskleding 
van Henk ten Dolle. Sindsdien hadden ze al een aantal 
optredens voor Henk verzorgd en werden dan ook ‘be-
noemd’ tot zijn ‘huisorkest’.

In 2004 besloot muziekvereniging Excelsior een te-
genbezoek te brengen aan de muzikanten uit Dornbirn. 
Uiteraard mochten De Eierjongens daarbij niet ontbreken. 
Het bleek de perfecte combinatie. Tijdens de optocht mar-
cheerden De Eierjongens met Excelsior mee en Excelsior 
bleek de perfecte gangmaker te zijn tijdens de optredens 
van De Eierjongens. In 2007 zijn de Oostenrijkers tijdens 
het Volksfeest wederom naar Winterswijk gekomen. Dus 
ook een tweede bezoek aan Oostenrijk kon niet uitblijven, 
waardoor Excelsior en De Eierjongens in 2008 richting 
Oostenrijk gingen. Saillant detail was dat dit gelijktijdig 

Markt 5, Winterswijk  Tel. 0543-513436  www.lammers-wellink.nl

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

Openingstijden zie onze website:
www.sickings-wirtshaus.de-

Jakobistraße 6
46354 Oeding
0049-2862.6309

Op de populaire fietsroute die dwars door Oeding loopt,
kom je altijd langs Sickings Wirtshaus. Niets is dan natuurlijk
zo fijn als op het mooi aangelegde terras van de Biergarten
even een pauze in te lassen en even uit te rusten en daarbij
iets drinken en een kleinigheid te eten.

Fietsroute

Interview met Henk van Duinen: 

,,Er gebeurt zo veel in het Talentenpark, 
daar willen we over vertellen”
Henk van Duinen werd letterlijk groot gebracht in de horeca. Zijn ouders namen zalencentrum Wamelink 
in 1955 over en het gezin woonde daar ook. ,,Gasten liepen soms zo de woonkamer in, dat vonden we heel 
 normaal,” zegt Henk die de hotelschool volgde en de zaak in 1982 op zijn beurt weer van zijn ouders overnam. 
In september 2012 vond hij het mooi geweest en verkocht hij het complex. 

Nu is Van Duinen klankbord, sparringpartner en coach 
voor ondernemers en produceert hij met zijn bedrijf Van 
Duinen Advies bedrijfskranten. Die kranten bleken al snel 
populair. “Wij maakten bij Wamelink twee keer per jaar en 
in het begin zelfs vier keer per jaar een eigen krant,” licht 
Van Duinen toe, “daarin stonden de activiteiten, de menu’s, 
foto’s van feesten en werd het personeel voorgesteld. De 
krant was erg populair onder de gasten.”

Promotiekranten
Vrij snel nadat Van Duinen gestopt was met Wamelink 
meldde horeca-ondernemer Hans Bulten zich. Bulten wil-
de graag een krant voor Partycentrum Nijenhuis.  Die krant 
is inmiddels verschenen en  Van Duinen maakte  erna nog 
kranten voor Sickings Wirthaus in Oeding, MECO distribu-
tie uit Winterswijk en nu dus deze voor het Talentenpark.  
Dat de krant goed wordt ontvangen blijkt uit het feit dat 
voor Nijenhuis en Sickings inmiddels aan de 2de editie 
wordt gewerkt.

Klappen van de zweep
Maar mensen meldden zich niet alleen voor kranten. 
Ondernemers vroegen Van Duinen ook om zijn mening 
en/of advies. “Als ondernemer ben je vrij eenzaam,” zegt 
Henk, “over sommige dingen kun je met je personeel niet 
praten. Dan is het fijn met iemand te praten die het klap-
pen van de zweep kent.” En Van Duinen ként het klap-
pen van de zweep. “Als je zolang eigenaar van een zalen-
centrum bent, heb je ervaring met alle bedrijfsprocessen 
maar ken je ook heel veel mensen. Ik kan dan ook mensen 
met elkaar in contact brengen” vertelt hij. 

Innovatie
“Met de oprichter van het Talentenpark, Henk ten Dolle, 
heb ik al jaren een goed contact,” zegt Van Duinen, “hij 
brengt ondernemers met elkaar in contact, ook over de 
grens. Hij heeft me ook met Sickings Wirthaus in con-
tact gebracht. Henk is sterk gericht op innovatie. Het 
Talentenpark is opgericht met het doel innovatie te sti-
muleren door mensen met elkaar in contact te brengen. 
Hij is een echte netwerker. In het Talentenpark gebeurt 
ontzettend veel en daarover willen we vertellen. Dit is de 
tijd voor ondernemers in de techniek om een aanloop te 
nemen en uit het dal te komen. Talenten moeten benut 
worden! Dat is onze gemeenschappelijke visie.”

De Eierjongens en 
Musikgesellschaft Hatlerdorf

was met het Europees Kampioenschap voetbal, dat ook 
daadwerkelijk plaatsvond in Oostenrijk. Voorzitter van 
De Eierjongens Danny Oonk herinnert zich nog goed 
zijn interview voor de Oostenrijkse publieke TV zen-
der ORF. Op de vraag wat hij verwachtte van de wed-
strijd tussen Nederland en Rusland antwoordde hij: ‘Ein 
Holländer wird heute Abend auf jeden fall Gewinnen.’ Dit 
gebeurde ook, helaas was het Guus Hiddink die met het 
Russische team het elftal van Marco van Basten wist te 
verslaan. Een dag later stonden mensen op muziek van 
De Eierjongens in de grote tent op de banken en tafels 
te feesten en was het voetbal alweer helemaal vergeten.

Groot feest in Dornbirn

Foto: Han Kolkman

Partner gezocht:
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                          ICT voor het MKB 

Ondersteuning bij Windows, Linux en OsX (Mac) 

SofTware, hardware, neTwerK en SySTeeMBeheer

              Persoonlijke aandacht    24/7 beschikbaaR

server beheer    Backup oplossingen                    
      VoIP-SySTeMen

info@nvb-technology.nl
www.nvb-technology.nl

MIJn 
aPParaTen

doen raar!
B e L  n U  0 5 4 3  7 4  4 0  4 0

voxeljet services  
parts@voxeljet.de   www.voxeljet.com
+49.821. 74 83 100

Casting made easy
 3D printed sand cores and mould packages for
a fast, patternless and inexpensive casting
 Contact us now and convince yourself of the quality and 
 opportunities of our models.

always a layer ahead

Henk ten Dolle: Vraagbaak voor velen 
Een ondernemer pur sang. Wilde ooit timmerman worden, maar kwam in de metaal terecht. Henk ten Dolle, 
getrouwd met Rina, twee kinderen, vier kleinkinderen, net 60 geworden, vertelt het  met een gezicht dat 
uitdrukt ‘jongens dit is toch allemaal niet belangrijk.’ Om dat toe te lichten met: ‘Het gaat niet om mij, het 
gaat om al die dingen die ik samen met anderen doe.’

Terug in de tijd. Henk ten Dolle doorliep de technische 
school en werkte 13 jaar als profielslijper bij Siemens in 
Bocholt. Startte in 1984 met gereedschapmakerij Dollwin. 
In een schuurtje achter zijn huis aan de Kottenseweg. 
Het duurde maar even of die locatie, waar nu zijn moe-
der woont,  werd te klein. Het bedrijf verkaste naar een 
groter pand.  In 2008 werd Dollwin verkocht aan Van 
den Brink in Harskamp.  De naam luidt sindsdien: V.D.B. 
Dollwin. ‘Prachtbedrijf dat door de nieuwe eigenaar verder 
is uitgebouwd.’

Bijzonder dienblad
In 2003 richtte Ten Dolle Palio op, een onderneming waar-
mee hij zich toelegt op productontwikkeling, design, en-
gineering, 3D printen en grensoverschrijdend zakendoen.   
Hij wijst op een oranje houder waarmee volle glazen en 
kopjes kunnen worden vervoerd zonder morsen, Salsa ge-
naamd. Ontworpen door Dennis Heesen die daarmee des-
tijds afstudeerde aan de TU Delft. ‘We hebben dit bijzon-
dere  dienblad ook in productie genomen.’ 
De productie werd uitbesteed aan een spuitgieterij te 
Lochem. ‘Ik ging voor kwaliteit en koos daarom niet voor 
China, maar voor een Nederlandse producent. Als je nou 
kerstballen laat maken of wat anders waar levertijd geen 
probleem is, kun je kiezen voor China. Maar niet als  je 
bepaalde eisen stelt, alhoewel ik toe moet voegen dat er 
de laatste jaren in China ook veel is verbeterd.’

Verkopen 
De belangrijkste reden dat Dollwin in 2008 werd verkocht 
is gelegen in het feit dat Ten Dolle zich wilde toeleggen 

op verkopen. ‘Velen kunnen wat maken, maar de mees-
ten kunnen niet verkopen. Dat had ik wel in de vingers. 
Ik ben daarnaast iemand die creatief is, graag samen-
werkt en die de wegen in de zakenwereld goed kent. 
Voor velen ben ik een vraagbaak.’

Zaken doen in Duitsland
Hij krijgt onder meer vragen te beantwoorden die te ma-
ken hebben met zakendoen in Duitsland. Ten Dolle fun-
geerde vaak als gastheer bij evenementen van de Duits 
– Nederlandse Handelskamer, die tot doel heeft om de 
handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland 
te bevorderen. De brochure van Palio (zie ook verhaal 
elders in deze special) vermeldt: ‘Grensoverschrijdend 
zakendoen? Palio helpt u graag bruggen te bouwen!’ 

Wat is een QR code 
en wat kunt u ermee?
U heeft ze vast wel eens gezien; deze raadselach-
tige vierkante zwart/wit blokken in tijdschriften, 
op reclameposters, flessen wijn, verpakkingen en 
tegenwoordig steeds vaker op business cards. Dat 
zijn QR codes, oftewel tweedimensionale barcodes 
- bedacht om snel (gecodeerde) informatie uit te wis-
selen via een smartphone.

QR codes (Quick Respons Codes) komt u steeds meer 
tegen, maar nog lang niet iedereen weet wat het pre-
cies is en belangrijker nog; wat je er allemaal mee kunt. 
Vandaar dat we er graag wat aandacht aan besteden. QR 
codes zijn namelijk (naast heel leuk) ook erg geschikt 
voor het combineren van offline en online media.

QR codes; wat informatie vooraf
Eigenlijk is een QR code niet meer dan een gecodeerde 
weergave van een url of een tekst. Door een QR code te 
publiceren bespaart u iemand de moeite (en het onge-
mak) om op een smartphone een lange url in te typen. 
Scan de code en u wordt automatisch doorgestuurd naar 
de mobiele website.

Wat heb je nodig om zelf een QR code te maken?
Nou... niks! Ga maar eens naar http://nl.qr-code-gene-
rator.com. Dit is een eenvoudige (gratis) QR code gene-
rator. Hier kunt u zelf een url (link naar een website) of 
een tekst opgeven en de QR code wordt direct voor u 
gerealiseerd. Even opslaan en klaar. U kunt de QR code 
nu overal gebruiken; op uw visitekaartje, op uw reclame-
poster, op uw bedrijfswagen, op uw producten. De code 
linkt mensen naar de url die u heeft opgegeven of de 
tekst die u heeft ingetypt. Zo kunt u heel snel mensen in-
formeren. Een perfecte samenwerking van uw offline en 
online communicatie! Wist u dat u via Google Analytics 
kunt meten hoe vaak uw QR code is gescand?

Hoe kunt u een QR code uitlezen?
Op uw smartphone moet u een app downloaden waarmee 
u QR codes, en vaak ook Barcodes, kunt lezen. Omdat het zo 
populair is, zijn er ook genoeg gratis versies van te vinden. 
Zelf gebruik ik altijd de Qrafter Pro, een QR code en bar-
code reader en generator. Deze kost maar een paar euro, 
maar je kunt er ook deze codes zelf eenvoudig mee maken 
en het heeft een ingebouwde beveiliging. De QR codes op 
deze pagina zijn daar bijvoorbeeld mee gemaakt. Het zijn 
de vCards (businesskaartjes) van Henk ten Dolle en van de 
schrijver van dit artikel. Met één druk op de knop staan alle 
gegevens automatisch in je contacten. Het overtypen van 
alle info van een businesscard is nu verleden tijd. 
Tip: zet deze code op uw eigen businesscard!

Dienblad Salsa: ook in oranje verkrijgbaar



Netwerkmakelaar Kitty Tenten: 

“Doel is komen tot 
samenwerken”
Het netwerken zit Kitty Tenten in het bloed. Van 
haar kernkwaliteit, haar talent, heeft ze haar beroep 
weten maken. Kitty is netwerkmakelaar. Ze verbindt 
bedrijven en brengt netwerken, bedrijven en Zelf-
standig Professionals (ZP'ers) bij elkaar. 

Kitty werkt in het Talentenpark vanuit een flexplek 
waar ze onregelmatig aanwezig is. Ook logt ze regel-
matig in op andere flexplekken in de Achterhoek want 
“zo onderhoud ik contact met allerlei ondernemers wat 
soms mooie samenwerkingen oplevert. Henk ten Dolle, 
oprichter van het Talentenpark, en ik hebben dezelfde 
doelstelling: komen tot samenwerking”.

LACH en DNN
Tentens werkzaamheden zijn ondergebracht in twee 
activiteiten: platform LACH en Dit Nieuwe Netwerken 
(DNN). Platform LACH is een werknet dat verbindingen 
maakt tussen ZP-ers met als doel samen te werken naar 
omzet.“LACH staat voor Lef, Ambitie, Communicatie en 
Helder,” zegt Kitty, "en ondernemen doe je met een lach, 
dus die associatie is  prima.” DNN doet ongeveer het 
zelfde, maar is niet louter voor Zelfstandig Professionals. 
,,Hier organiseer ik themabijeenkomsten waar onderne-
mers gericht met elkaar in contact komen”.

Indrukwekkend
Tenten kwam in het Talentenpark terecht nadat ze bij 
meerdere gelegenheden met Henk ten Dolle in contact 
was gekomen. ,,Ik heb bij de start van het Talentenpark 
een beetje met Henk meegedacht over de invulling 
hiervan. Nu werk ik weer samen met hem in opdracht 
van het Achterhoeks Centrum voor Technologie aan een 
project om de mogelijkheden van 3D-printen onder de 
aandacht te brengen. Die zijn indrukwekkend. Nu vinden 
we het allemaal nog vreemd, ver-van-mijn-bed, maar ik 
hoor steeds vaker dat we mogelijk over twintig jaar al-
lemaal een 3D printer thuis hebben staan”. 

Persoonlijke benadering
Op 24 september vindt in het Talentenpark een grens-
overschrijdende minibeurs 3D printen plaats en Kitty 
werkt samen met Martin Stor van het ACT en Henk ten 
Dolle aan de organisatie hiervan. De dag is vooral be-
doeld om mensen in het bedrijfsleven te informeren 
over de mogelijkheden van 3D printen. “We willen de 
deelnemers bewust maken van de mogelijkheden van 
3D printen” zegt Kitty, “hiervoor nodigen we zowel 
Duitse en Nederlandse bedrijven en sprekers uit om in-
formatie hierover te geven en te laten zien wat mogelijk 
is. Een van mijn taken is om bedrijven en sprekers uit te 
nodigen om deel te nemen aan deze bijzondere mini-
beurs.”  Info: www.platformlach.nl
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Smederij Bosman is een jong bedrijf 
vertegenwoordigd door Joost 
 Bosman. Met een frisse kijk op één 
van de oudste beroepen ter wereld 
leveren we  ambachtelijk smeedwerk.

Exclusief, functioneel en 
decoratie smeedwerk
Maatwerk smeden is de specialiteit van 
Smederij Bosman. Elke wens is weer 
een uitdaging om het juiste ontwerp 
te tekenen en te smeden. Of ontwerp 
samen met de smid uw idee.

Restauratie smeedwerk
In de buitenlucht krijgt smeedwerk het 
een en ander te verduren. Tegenwoor-
dig kunnen we het smeedwerk daar 
steeds beter tegen beschermen, maar 
dat is niet altijd zo geweest.

Wij herstellen oude objecten, dat er 
vaak al jaren staat, naar zijn originele 
vorm terug. Ook gieten wij nog op am-
bachtelijke wijze smeedwerk in lood.

www.smederij-bosman.nl

Industrieweg 11 - 7102 DX Winterswijk - info@smederij-bosman.nl

We lopen Martin Stor bij toeval tegen het lijf in het 
Talentenpark. Hij is op dat moment druk bezig met van 
alles en nog wat. Mobieltje aan het oor, pen en papier in 
de aanslag. Contacten leggen, afspraken maken, kennis-
bronnen aanboren. En dan wordt hem gevraagd of hij tijd 
heeft voor een kort interview? Ja, dat kan er nog wel bij. 
Een deel van zijn werk bestaat uit het koppelen van be-
drijven in de ‘maakindustrie’ aan kennisinstellingen. Ten 
behoeve van de vooruitgang. De bedrijven en de econo-
mie in de Achterhoek profiteren.

Minibeurs 
Hij blikt vooruit op 24 september. Op die dag vindt in het 
Talentenpark het 3D Print Event plaats. Deskundigen voe-
ren het woord, bezoekers kunnen met eigen ogen zien 
hoe het 3D printen in zijn werk gaat. Laagje voor laagje, 
bijna alles is mogelijk, zo blijkt ook uit andere bijdragen 
in deze krant. 
Het event wordt aangevuld met een minibeurs, waar pro-
ducten, printers en andere apparatuur tentoongesteld 
worden. Stor omschrijft het 3D printen als een van door-

Martin Stor over 3D Print Event op 5 juni

‘Je kunt zelfs eten printen’
Hij is directeur van het Achterhoeks Centrum voor Technologie en organisator van het 3D-Print Event op 24 
september in het Talentenpark. Martin Stor, een bekende naam in kringen van Achterhoekse ondernemers, 
koppelt bedrijven en kennisinstellingen aan elkaar met als doel innovatie te stimuleren. 

braaktechnologieën van de laatste jaren. ‘Je kunt er zo 
veel mee. Heel snel prototypes bouwen bijvoorbeeld. 
Complexe producten en vormen maken tegen lage kos-
ten. En dan te bedenken dat deze techniek nog maar een 
paar jaar echt in beeld is.’

Doorbraak 
Dat het even duurde voordat het 3D printen begon door 
te breken is normaal, zegt Stor. ‘De doorbraak van nieuwe 
technologieën vergt nou eenmaal tijd. Daar hebben we 
mee te maken.’ Dingen ontwerpen, dingen maken en dan 
ook van uiteenlopende materialen, er is heel veel moge-
lijk. ‘Je kunt ook eten printen’, zegt Stor. ‘of een revolver 
of wat dan ook.’
Bezoekers van het 3D Print Event op 24 september wor-
den bijgepraat over de stand van zaken en over de mo-
gelijkheden. Er kunnen vragen worden gesteld, er kan 
gecommuniceerd worden met andere bedrijven en be-
langstellenden die iets doen of willen gaan doen op het 
gebied van 3D printen. ‘Uiteraard laten we ook zien hoe 
het werkt. Zodat het echt gaat leven.’
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VDM 3D printing

uw partner in:
microprototyping 
 
hoge resolutie 3D prints in 
vele verschillende materialen
 
hoge maatnauwkeurigheid, 
zeer hoge toleranties
 
afwerking in iedere kleur, 
ook metaalkleuren
 
wasmodellen t.b.v. gietwerk 
 
geprinte matrijzen t.b.v. siliconen 
en rubber modellen

bezoek onze website 
www.vdm-kunststoftechniek.nl 

THE TOTAL LINK

Members of the TTL group
Bredesteeg 4, NL 7041 GV  ‘s-Heerenberg

Tel:  +31 (0)314 - 66 49 00 verkoop@ttlgroup.nl

www.ttlgroup.nl

SPECIALIST OP HET GEBIED VAN:

 productdesign
 CAD tekenwerk (3D), waaronder:
 - kunststof (spuitgiet)producten   
 - producten uit (plaat)staal
 - files voor 3D printen

 fotorealistisch renderen
 grafisch ontwerp (logo, huisstijl)

 WIDE industrial design
 Dennis Heesen
 info@wide-design.nl
 tel. 06-4170 5700

www.wide-design.nl

E E N  B R E D E  K I J K  O P  O N T W E R P E N

3D-printen is de laatste jaren in opkomst. Een 3D-printer 
drukt driedimensionaal af. Dat betekent dat je er van alles 
en nog wat mee kunt maken, zelfs een compleet huis maar 
ook wapens, zo is in de VS bewezen. Dat eerste kan nuttig 
zijn. ‘Maar die wapens hoeven niet, nee dan weet ik nog 
wel wat anders, toepassingen voor in de zorg bijvoorbeeld. 
Man, je kunt er zó veel kanten mee uit’, zegt Henk ten Dolle. 
‘Heel veel mensen kunnen zich daar nog geen voorstelling 
van maken, maar het zit er heel duidelijk aan te komen.’ 

Medische toepassingen
De 3D-printer bouwt laagje na laagje een voorwerp op. Dat 
proces wordt ook wel rapid  prototyping genoemd. In eer-
ste instantie was de techniek erop gericht om prototypes 
te produceren. Maar er bleek veel meer mogelijk. ‘Andere 
toepassingen deden hun intrede’,  zegt Dennis Heesen. ‘We 
zijn inmiddels al lang en breed bezig met rapid manufac-
turing, het produceren van  allerlei 3D-toepassingen.’
Toepassingen op medisch gebied bijvoorbeeld. Het 
 produceren van een schedel onder tijdsdruk is mogelijk. 
Ten Dolle daarover: ‘Stel dat de hersenpan van iemand bij 
een ongeluk voor de helft is weggeslagen. Dan kun je op 
basis van de bestaande helft de ontbrekende  helft laten 
ontwerpen en namaken met een 3D-printer. Omdat je ook 
titaan kunt gebruiken, een materiaal dat door het lichaam 
niet wordt afgestoten, biedt deze techniek ook op medisch 
gebied grote mogelijkheden.’    

Presentatie 
3D printen
Op dinsdag 24 september wordt in het Talentenpark 
Winterswijk een  presentatie 3D printen gehouden. 
Deskundigen gaan in op de mogelijkheden die deze 
techniek te bieden heeft. Aanwezigen kunnen met 
eigen ogen zien hoe het 3D printen in zijn werk gaat. 
Zie ook het interview met Martin Stor, directeur van 
het Achterhoeks Centrum voor Technologie.   

3D biedt ongekende mogelijkheden 
Een techniek waar we nog veel van gaan horen. 3D-printen biedt ongekende mogelijkheden. Ook hier is Henk 
ten Dolle met zijn onderneming Palio bij betrokken. Samen met industrieel  ontwerper Dennis Heesen van 
WIDE industrial design geeft hij tekst en uitleg.

Beeld geprint 
In de kantoorruimte zien we een beeld van het hoofd 
van Henk ten Dolle, compleet met krullen en bril, 
gemaakt van zand. Laagje voor laagje 3D geprint op 
basis van vijf foto’s. Ten Dolle: ‘Mensen die zichzelf 
of anderen op deze manier willen vastleggen, kun-
nen via www.palio.nl foto’s sturen. Palio zorgt er dan 
samen met Voxeljet (een Duitse bouwer van 3D prin-
ters) voor dat het beeld wordt geproduceerd.’
3D-printen begint uit te groeien tot een belangrijke 
techniek. De laatste editie van de  vakbeurs op dat 
gebied, de RapidPro in Veldhoven, werd door 3000 
mensen bezocht. Duidelijk meer dan voorgaande 
 jaren. Ook Palio presenteerde zich daar.  Heesen: ‘De 
interesse in 3D-printen wordt ieder jaar groter. Steeds 
meer mensen komen er achter dat deze techniek heel 
veel mogelijkheden te bieden heeft.’

Waaierschoepen 
voor het fijngieten. SLM metal printing
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Winterwarm:
innovatie in 
verwarming

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Op zoek naar verwarming voor uw winkel, showroom, 
garage of bedrijfshal? Winterwarm biedt voor elke 
situatie een perfecte verwarmingsoplossing! 

Industrieweg 8  Winterswijk  The Netherlands
P.O.Box 36  NL-7100 AA  Winterswijk  The Netherlands 
Tel. +31 (0)543 546 300  Fax +31 (0)543 546 310
info@winterwarm.nl  www.winterwarm.nl

PALIO
OOK Uw hOOfd in 3d GEPRinT?
daT Kan BiJ PaLiO!
SLEChTS 5 fOTO’S nOdiG
ZOndER TE SCannEn
in KUnSTSTOf Of Zand
in ELK GEwEnST fORmaaT

EnKELE BEROEmdhEdEn diE U vOORGinGEn:
Ludwig von Beethoven, Marilyn Monroe, 

Albert Einstein en Elvis Presley
 

www.PaLiO.nL

Al een aantal keren is geprobeerd de figuur te (laten) repa-
reren, maar niemand durfde er aan te beginnen. ,,Zij, want 
het figuurtje wordt door de leden liefkozend ‘Tante Truus’ 
genoemd, ligt volledig uit elkaar en omdat het is gemaakt 
van zink, is het nauwelijks te repareren,” vertelt Henk ten 
Dolle. Hij zag echter mogelijkheden voor 3D-printen en 
vond Beyer 3D Scan und Messtechnik en Dennis Heesen 
van WIDE Industrial Design bereid belangeloos mee te 
werken aan de reproductie van het figuur. Dit tot grote 
vreugde van Kon.WOV.  

Scan
De eerste stap wordt genomen door de firma Beyer 3D 
Scan und Messtechniek. “Ons bedrijf is gespecialiseerd in 
Reverse Scanning,” vertelt Geschäftsführer Stefan Beyer, 
,,Dat betekent dat wij onderdelen inscannen en in de com-
puter samenbrengen tot een solid model. Dat is een spe-
cialisme, want er mag geen ‘lek’ in de data zitten. Als dat 
zo is, is het model namelijk waardeloos. In dit project ver-
zorgen wij het scanwerk van de losse onderdelen.” ,,Beyer 
3D zit net over de grens in Ahaus en was meteen bereid 
belangeloos te helpen,” vertelt Henk te Dolle, ,,dat maakt 

3D-printen biedt oplossing voor 
Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging
De Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging (Kon.WOV) zit met een probleem. De zinken mensfiguur die 
al meer dan 100 jaar oud is en altijd op het vaandel werd meegedragen, is enkele jaren geleden volledig stuk 
gegaan en bestaat alleen uit losse onderdelen.

dit project extra leuk: dat het grensoverschrijdende no-
aberschap is.”

Solid model
Het maken van een solid model, ofwel een  3D mo-
del in de computer waarin alle ingescande elementen 
virtueel samengevoegd worden en de figuur weer als 
3D-tekening hersteld wordt, gebeurt door Kon.WOV -lid 
en 3D designer Dennis Heesen. ,,Dennis gaat er voor 
zorgen dat de figuur klaar is voor de 3D-printer,” licht 
Henk ten Dolle toe, ,,als dat zover is, ontstaat een wereld 
aan mogelijkheden: we kunnen de firma Voxeljet vragen 
een mal te printen zodat we de figuur kunnen gieten, 
maar we kunnen ook een andere leverancier zoeken 
die het in kunststof print. Dan kunnen we het daarna 
in allerlei kleuren spuiten of verchromen. Een voordeel 
daarvan is dan weer dat het figuur ook heel klein ge-
print kan worden, zodat we er bijvoorbeeld miniaturen 
of een broche van kunnen maken. Dat is toch wel het 
bijzondere aan 3D, als je een goed solid model hebt, zijn 
de mogelijkheden legio.” Wordt vervolgd...

PALIO
45o

LEfT

PALIO

fROnT

E E N  B R E D E  K I J K  O P  O N T W E R P E N

WIDE
INTERNATIONAL

Op basis van slechts 5 door uzelf gemaakte 
foto´s kan Palio een 3D print van een gezicht 
maken! Probeer het zelf, en stuur uw foto´s 
op naar www.palio.nl!

Palio is specialist in additive manufacturing, 
op het gebied van gieten volgens de verloren 
was-methode en printen in (vorm)zand en 
PMMA. 

Palio vertegenwoordigt onder andere 
Voxeljet, een Duitse bouwer van large 
format 3D-printers, en hét adres om uw 
product in zand of PMMA te laten printen. 
WIDE industrial design tekent complexe 3D 
producten, die vervolgens weer kunnen 
worden geprint.

SLEChTS 5 fOTO’S nOdiG, 
dUS PRinTEn ZOndER TE SCannEn

PaLiO international www.palio.nl
Henk ten Dolle  info@palio.nl
M: +31 (0)6 5757 8125 T: +31(0)543-530093

www.PaLiO.nL

WWW.VOxELjET.cOM

WWW.WIDE-DEsIgn.nL
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PALIO
OOK Uw hOOfd in 3d GEPRinT?
daT Kan BiJ PaLiO!
SLEChTS 5 fOTO’S nOdiG
ZOndER TE SCannEn
in KUnSTSTOf Of Zand
in ELK GEwEnST fORmaaT

EnKELE BEROEmdhEdEn diE U vOORGinGEn:
Ludwig von Beethoven, Marilyn Monroe, 

Albert Einstein en Elvis Presley
 

www.PaLiO.nL

Tante Truus

Ook een mogelijkheid van 3D printen
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www.mecon.nl

                                                               
                                                               PRECISIE MECHATRONICA FOTONICA

Kennisleverancier en ketenregisseur Mecon beheerst 

het vak en de risico’s die samengaan met innoveren. 

Maak gebruik van onze uitgebreide expertise en de 

jaren lange ervaring van Mecon. En merk dat onze 

oplossingen verder gaan dan de techniek alleen…..

www.mecon.nl

Onze passie?
Door samenwerking u op 

voorsprong zetten.

Mecon zet u op voorsprong

Mecon Engineering BV

Ondersteuning en expertise voor 

engineeringsactiviteiten

Koopmanslaan 25

7005 BK Doetinchem

T +31 (0)314 398 900

F +31 (0)314 398 959

E info@mecon.nl

meer informatie:

www.mecon.nl

Contact Mecon Projects BV

Ontwikkeling en fysieke 

realisatie van projecten

Koopmanslaan 25

7005 BK Doetinchem

T +31 (0)314 398 900

F +31 (0)314 398 959

E info@mecon.nl

Colubris Environment is een bedrijvengroep met het 
hoofdkantoor gevestigd in Winterswijk. 
Wereldwijd een vooraanstaande en betrouwbare 
partner in complexe vraagstukken op het gebied van 
afvalwaterzuivering en afvalrecycling.

De bedrijvengroep bestaat uit:

Dutch durability  
for everybody’s future

www.colubris-environment.nl

• Colubris Technologies 

• Redox Water Technology 

• Redox Waste Recycling

• UCY Waste-Water to Energy

• Ingenieursbureau Schneider 

• K-Pack Water Technology

• Integra Recycling

Henk Stoltenberg is directeur van Mecon Engineering in Doetinchem. Daarnaast is hij bestuurslid en  pen-
ningmeester van het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT) en tevens Voorzitter van de Werkplaats 
Innovatieve Duurzame Economie. ,,De techniek heeft de toekomst. De Achterhoek is uitgeroepen tot tweede 
technische regio na Eindhoven. Ik vind het belangrijk dat er in de Achterhoek samengewerkt wordt aan in-
novatie, dat er nieuwe producten ontstaan en dat de werkgelegenheid in de techniek behouden blijft. Daar 
draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Henk Stoltenberg:  

“Achterhoek moet 3D-printing 
Valley worden”

Stoltenberg startte Mecon, wat staat voor Mechanical 
Consulting, in 1989. Anno 2013 is het een succesvolle 
onderneming die voor opdrachtgevers machines en 
producten maakt, prototypen ontwikkelt en projecten 
uitvoert. Ze maken machines voor bedrijven maar ook 
voor de ruimtevaart en de wetenschap. ,,Voor de ruim-
tevaart ontwerpen we onder meer aardobservatiesys-
temen en satellieten,” licht Stoltenberg toe. Daarnaast 
brengt Mecon door henzelf ontwikkelde machines en 
producten voor medische instellingen en organisaties 
in de zorg op de markt. 

Universitaire opleiding
Bij Mecon draait alles om techniek en samenwerking. 
Er werken 35 mensen in vaste dienst. Daarnaast is er 
een schil van tijdelijke medewerkers. ,,Bij ons werken 
hoofdzakelijk projectmanagers en engineers,” vertelt 
Stoltenberg, ,,ongeveer de helft van onze medewerkers 
heeft een Hbo-opleiding de andere helft een universi-
taire opleiding. Dat maakt het voor ons makkelijker met 
wetenschappelijke instituten samen te werken, om-
dat onze medewerkers die wereld kennen. Veel MKB-
ondernemingen kijken maximaal zes maanden vooruit. 
Wij willen als technische club vooraan zitten en inves-
teren in projecten met kennisinstituten. Dat levert ons 
niet alleen veel nieuwe kennis op, maar zo leren wij ook 
veel jong technisch talent kennen dat we aan ons be-
drijf hopen te binden.”

Achterhoek
Maar Stoltenberg heeft niet alleen het beste voor met 
Mecon. Hij zet zich ook in voor de Achterhoek als in-
novatieve regio. Technische kennis voor de Achterhoek 
behouden en uitbreiden, innovatie bevorderen en werk-
gelegenheid behouden, dat zijn de drijfveren van Henk 

Stoltenberg. Het is een van de redenen waarom hij be-
stuurslid van het Achterhoeks Centrum voor Technologie 
(ACT) is geworden. Het ACT is een stichting die gefinan-
cierd wordt door de Provincie en Euregio. Het doel van 
de stichting is ondernemers in de maakindustrie in de 
Achterhoek te ondersteunen bij alle soorten vragen op 
technologisch en bedrijfskundig gebied. Dat werk wordt 
uitgevoerd door de directeur die aangestuurd wordt door 
het dagelijks bestuur waar Stoltenberg penningmeester 
van is. , ,Die directeur, Martin Stor, gaat de boer op, hij moet 
schakelen en maken,” zegt Stoltenberg. ,,Hij moet actief 
zijn, mensen met elkaar in contact brengen en grensover-
schrijdend werken. Als er een vraag van een ondernemer 
komt, moet hij die bij voorkeur binnen 24 uur opgestart 
hebben. Het ACT is er voor en door ondernemers.”

Voorbeelden van speciaal gietwerk
3D geprint PMMA materiaal



DE OPTIMALE VERBINDING 
TUSSEN NEDERLAND EN POLEN
Optimaal Consultancy is de specialist om 
voor u de optimale oplossingen te vinden 
voor het transport van uw producten. 

Door onze jarenlange ervaring met Polen 
en de logistieke sector kunnen wij zeer 
scherpe tarieven aanbieden voor het trans-
port met kipper trailers en walking floors 
door heel Europa. 

Wij werken in de agrarische sector en ver- 
voeren los gestorte producten zoals granen, 
uien, wortelen etc.

www.optimaalconsultancy.com
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Bij het talentenpark zitten deze topbedrijven

 

Leefstijl– en gedragsverandering is de 
sleutel tot succesvol afvallen! 
 

Leer op een ontspannen manier met eten om te gaan, te 
genieten van uw leven en tóch duurzaam af te vallen. Maak 
kennis met ons baanbrekend Equili® Gezond Gewicht 
Programma dat inzet op leefstijl– en gedragsverandering, 
voeding en bewegen! 

Telefoon 0544 375131 
Email info@equili.nl 

www.equili.nl 

Van overgewicht naar evenwicht... 

Bakker & Metz 
Beatrixpark 22 (Talentenpark) 
7101 BN Winterswijk 

VRMoulds voor het aangaan van langdurige 
relaties en geen korte termijn-werk. VRMoulds 
legt de nadruk op hoge kwaliteit en zorgvuldige 
begeleiding van het produceren en in gebruik 
nemen van matrijzen uit India en China voor de 
Europese markt. 

Wij hebben inmiddels meer dan 20 jaar ervaring 
in het produceren van spuitgietmatrijzen en de 
complete technische begeleiding en logistieke 
begeleiding, vanaf het eerste idee tot en met de 
serieproductie. De kwaliteit leveren wij, bewaken 
wij en garanderen wij! Matrijzen worden geleverd 
met nederlandse back-up service verzorgd door 
GMS te Hardenberg. 

Geïnteresseerd? Maak met ons een afspraak, 
klantreferenties en portfolio zijn bij ons op te 
vragen.

VRMoulds verzorgt het produceren van spuitgiet- 
matrijzen voor kunststof producten, geleverd 
vanuit India (2 gereedschapmakerijen) en 
China (4 gereedschapmakerijen) voor klanten 
in Europa. Deze spuitgietmatrijzen zijn gemaakt 
naar de standaard volgens de Europese normen. 

De spuitgietmatrijzen worden ingezet in o.a. de 
volgende markten:

• Medische industrie, cleanroom klasse ISO7.
• LSR (liquid Silicon Rubber) industrie.
• Electronica Industrie.
• Levensmiddelen industrie.
• Glastuinbouw industrie.
• Bouw industrie.

VR Moulds
Vincent Radstake
Beatrixpark 22A
7101BN Winterswijk

Contactgegevens:
mobiel:  0031 (0)6-48284530
website: www.vrmoulds.com
email: china@vrmoulds.com

  

voxeljet services

  

parts@voxeljet.de   www.voxeljet.com
+49.821. 74 83 100

your partner for digital production

 Contact us now and convince yourself of the quality and 
 opportunities of our models.

always a layer ahead

voxeljet specialises in 3D print technology. This high-tech 
company is a manufacturer of 3D print systems for indus- 
trial applications. At the same time, the company operates 
one of Europe's largest service centres for the "on-demand 
production" of moulds and models for metal casting.

VX4000, prints up to 
4000x2000x1000mm!

H.V.I.
Projectmanagement
International B.V.
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Talentenpark 
trekt zelfstandige 
professionals  
Talentenpark is in Winterswijk en omstreken een be-
kend begrip, maar velen weten niet wat daar nu alle-
maal gebeurt. Daarom in deze special een item over 
de Flexplekken. Een plek waar zelfstandige professi-
onals hun ding kunnen doen en anderen kunnen ont-
moeten. 

Henk ten Dolle, de oprichter van Talentenpark, spreekt 
nooit over ZZP-ers, nee hij gebruikt heel bewust de term 
ZP-ers, zelfstandige professionals. Eén z minder, maar wat 
hem betreft een wereld van verschil. De term ZP-er doet 
recht aan de ondernemers waar het hier over gaat, zegt hij. 
Ze gaan hem aan het hart, die zelfstandige professionals. 
‘Ik weet wat er komt kijken, bij ondernemen in je eentje.   
Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om alle beslissingen zelf 
te nemen. Zeker weten dat je zo nu en dan behoefte hebt 
om andere ZP-ers te ontmoeten om daarmee van gedach-
ten te wisselen, vandaar de oprichting van deze afdeling 
op het Talentenpark.’    

Per dag huren
Talentenpark biedt kantoorunits, spreekkamers en ruim-
tes voor flexibele werkplekken. Ondernemers kunnen 
er niet alleen een vergaderruimte huren, maar ook een 
volledig ingerichte werkplek, desgewenst per dag of per 
uur. Samen met andere zelfstandige professionals in één 
ruimte. Alles wat ze nodig kunnen hebben, is aanwezig. 
Denk aan voorzieningen zoals draadloos internet, koffie-

Esendam Fiscaal Advies brengt 
ondernemers fiscaal, juridisch 
en financieel in balans!
Onlangs is Esendam Fiscaal Advies gestart in Win-
terswijk. Remco Esendam, fiscaal adviseur, geeft de 
ondernemer inzicht in de meest optimale fiscale, ju-
ridische en financiële positie. Het Talentenpark biedt 
het bedrijf een mooi en uitnodigend kantoor. 

Door een proactieve klantbenadering en een directe 
aanpak wil Esendam Fiscaal Advies de ondernemer pe-
riodiek inzicht geven in de meest optimale fiscale, juri-
dische en financiële positie van de onderneming en de 
ondernemer. “Voor mij is het werken vanuit een brede 
benadering belangrijk. Niet alleen beredeneren vanuit 
de onderneming, maar ook vanuit de ondernemer en zijn 
partner of gezin.” Er komen allerlei aspecten aan bod 
over de huidige situatie, maar ook over arbeidsonge-
schiktheid, pensioen en overlijden. “Het is goed op voor-
hand na te denken over wat er in die situaties gebeurt. 
Wat gebeurt er dan met de onderneming? Wie neemt de 
leiding over? Is er dan voldoende inkomen? En zo neen, 
wat kunnen wij hier dan aan doen?” vervolgt Remco. 

Bespaar tot tienduizenden euro’s bij testamenten van 
vóór 2010: gratis testamentencheck
Esendam heeft daarnaast ook veel ervaring in het (fis-
caal) optimaliseren van testamenten. “Door wetswijzi-
gingen zijn testamenten vrijwel nooit fiscaal optimaal. 
Hierdoor betalen erfgenamen onnodig veel erfbelas-
ting.” Door testamenten up-to-date te houden kan veel 
belasting worden bespaard. “Ik heb hiervoor een gratis 
Testamentencheck ontwikkeld. Geheel vrijblijvend be-
oordeel ik het testament en bekijk of dit te optimaliseren 
is” vertelt Remco.

Veel specialisme in huis
Ook bij het opzetten van schenkingsplannen en de 
toepassing van de zogenoemde bedrijfsopvolgings-
regeling (BOR) is financieel veel voordeel te behalen. 
“De BOR is een mooie regeling, waarbij een onderne-
ming fiscaal aantrekkelijk wordt overgedragen aan de 
bedrijfsopvolger(s). Bij de juiste vormgeving is een over-
dracht zonder erf- en schenkbelasting mogelijk.” Het 
bedrijf heeft nog veel meer specialisme in huis zoals 
advisering van startende ondernemers, begeleiding van 
verkoop- en aankooptrajecten, keuze rechtsvorm, verzor-
gen van financiële planningen en pensioenadvisering. 
“Ik nodig iedereen graag uit om een bezoekje te brengen 
aan mijn nieuwe kantoor voor een vrijblijvend adviesge-
sprek” aldus Remco.

Ruim 17 jaar advieservaring
Remco Esendam werkt al ruim 17 jaar in de fiscale dienst-
verlening. Remco: “Ik heb bij grote advieskantoren ge-
werkt als allround (belasting)adviseur en sparringpartner 
van (familie)bedrijven: van eenmanszaak tot grote onder-
nemingen.” Door te proeven aan het ondernemerschap 
kwam bij Remco ook de ambitie om een eigen bedrijf op 
te zetten. “Ik kan mijn kennis en kunde nu breder inzetten 
en kom nog dichter bij mijn klanten te staan.”

Innovatie in het bereiken van een gezond gewicht
Bij innovatie wordt al snel gedacht aan een fysiek pro-
duct, maar het kan uiteraard ook een dienst zijn. Theo 
Bakker en Henny Metz van Bakker & Metz hebben zo’n 
innovatie dienst ontwikkeld: het Equili® Gezond Ge-
wicht Programma: een unieke oplossing voor mensen 
die een gezond gewicht willen bereiken én behouden. 
Het programma duurt negen maanden en de deelne-
mers worden daarin intensief begeleid door diëtisten 
en coaches. En het werkt. ,,We doen dit nu drie jaar 
en hebben nu een groot aantal trajecten afgerond. De 
succesrate is bijna 100%,” vertelt Theo Bakker.

Er zijn veel methodes en diëten die mensen helpen af te 
vallen. Sommige van die methodes zijn volgens Bakker 
vooral bedoeld om mensen geld uit de zak te kloppen. 
Andere zorgen wel voor gewichtsverlies, maar vaak is dat 
maar van tijdelijke aard. ,,Iedereen kent het jojo-effect 
wel,” zegt Bakker, ,,Equili leidt tot duurzaam afvallen.”

Duurzaam afvallen
Duurzaam afvallen betekent dat de deelnemers afvallen 
en daarna op hun streefgewicht blijven. ,,Zij moeten zich-
zelf kunnen redden als onze begeleiding afgelopen is,” zegt 
Bakker, ,,dat kan niet alleen bereikt worden met gezond eten 
en bewegen. Daar is een gedragsverandering voor nodig.” 
Binnen Equili® is dan ook veel aandacht voor de onderlig-
gende oorzaken van eetgedrag. ,,Mensen met overgewicht 
zijn vaak emotionele eters. Wij helpen mensen dan ook niet 
alleen bij bewegen en gezonde voeding, maar kijken ook 
naar hoe iemand in de wereld staat. Zijn er belemmerende 
overtuigingen, met welke normen en waarden ben je op-
gegroeid, is er sprake van eenzaamheid, (verlaat) verdriet, 
frustratie, een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen?”

Bewuste keuzes maken
Door te kijken naar emoties en hoe die verwerkt worden, 
wil Bakker & Metz mensen weer in evenwicht brengen 
zodat ze bewuste keuzes kunnen maken. De keuze om 
af te vallen, de keuze om op een prettige manier te be-
wegen en weer te genieten van eten. Dat gebeurt met 
kleine stapjes in een traject van negen maanden waarbij 
de deelnemer de steun krijgt van een diëtist en coach. 
En het werkt zo goed dat Bakker & Metz nu bezig is in 
heel Nederland coaches en diëtistes op te leiden als 
Equili®-begeleiders.

Talentenpark
In de Achterhoek wordt Equili uitgevoerd door Trudy 
Tolkamp en Henny Metz. Zij werken op diverse locaties, 
waaronder dus het Talentenpark. ,,Een paar jaar geleden 
kwamen we in contact met Henk ten Dolle. Hij wilde ons 
in het Talentenpark omdat hij erg onder de indruk was 
van het innovatieve karakter van Equili en onze werkwij-
ze,” zegt Bakker. ,,Wij kregen een hele mooie ruimte waar 
we spreekuur houden. Het bevalt ons uitstekend. Er zitten 
hier interessante bedrijven en personen. Iedereen heeft 
belangstelling voor elkaar en dat werkt erg inspirerend.”

automaat, spreekkamers, vergader-/ instructieruimte.  
Talentenpark biedt mensen die vanuit huis werken, de 
kans om hun blik te verruimen. Om te communiceren met 
anderen, contacten te leggen, het netwerk uit te breiden. 
Ten Dolle: ‘Ondernemen draait om mensen ontmoeten, 
midden in het leven staan, ideeën opdoen. Door gebruik 
te maken van elkaars netwerk en talent, ontstaan nieuwe 
kansen en mogelijkheden. Dat lukt je niet als je alleen 
maar thuis zit.’

Kleurrijk
De ruimte voor de ZP-ers, kenmerkt zich door een kleur-
rijke, creatieve  inrichting. Verrassende elementen, zoals 
beelden en schilderijen, geven het een extra cachet. 
Fraai beschilderde tonnen zorgen voor kleur en dienen 
als zitplaatsen om te kunnen ontspannen of een gesprek 
‘op niveau’ te voeren. Zie www.talentenpark.nl.

Mooie en uitnodigende kantoorruimtes
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Askon Systeemwand is een product van 
Wipro BV te Winterswijk. De verkoop en 
montage wordt verzorgd door een groot 
aantal afbouwbedrijven in Nederland.

www.wipro.nl     
info@wipro.nl

Winterswijk (NL)

Perfect voor elk project - voor een 
dynamische en praktische werkomgeving

Je wereld is gemaakt van mineralen. 
Wij zorgen voor de beste kwaliteit!

SIBELCO EUROPE MineralsPlus (B.V. Winterswijksche 
steen- en kalkgroeve) wint en bewerkt minerale gesteentes tot 
producten voor de landbouw, de asfaltwegenbouw en de betonin-
dustrie.  
Daarbij werken we steeds volgens de modernste kwaliteitsnormen 
voor productie en milieu.

SIBELCO EUROPE MineralsPlus een maakt deel uit van de Sibelco 
Group, een wereldwijde producent van minerale grondstoffen. 

Kijk voor onze activiteiten en producten op:
mineralsplus.sibelco.com.

mineralsplus.sibelco.com

In principe zijn 3D printen, Additive Manufacturing en Rapid 
Prototyping maar een paar van de vele verschillende be-
namingen voor hetzelfde principe. Namelijk dat waarbij 
een product wordt opgebouwd uit laagjes, of deeltjes. Er is 
slechts een digitaal 3D CAD-model benodigd om een pro-
duct op te kunnen bouwen. Door de snelle ontwikkelingen 
in deze techniek zijn de mogelijkheden qua complexiteit, 
vorm, grootte en toe te passen materiaal inmiddels haast 
oneindig.

Laagje voor laagje
Bij Additive Manufacturing worden producten in laagjes op-
gebouwd. Er wordt dus in tegenstelling tot bij verspanende 
bewerkingen, als draaien en frezen, geen materiaal wegge-
haald om tot het eindresultaat te komen. Er wordt met niks 
begonnen, waarna steeds in laagjes materiaal wordt toege-
voegd. Die laagjes worden bepaald door het 3D CAD-model 
in heel dunne plakjes te verdelen. 
In veel gevallen wordt met behulp van een laser poeder-
vormig materiaal plaatselijk versmolten om tot een vast 
product te komen. Er zijn echter ook technieken waarbij 
het materiaal als draad aangevoerd wordt, en net als bij 
een ‘normale’ printer in de gewenste vorm wordt gesmol-
ten. Ook kan vloeibaar kunststof plaatselijk met een laser of 
lamp worden verhard om het product vorm te geven. 

Partners zoeken voor oplossingen
Palio is specialist in Additive Manufacturing. Het bedrijf 
vertegenwoordigt Nederlandse en Duitse bedrijven die zich 
bezig houden met deze moderne techniek. Voor elk vraag-
stuk weet Palio dus wel een partner te vinden die een op-
lossing kan bieden. 

Rapid Prototyping
Nog niet zo lang geleden werd Addivite Manufacturing 
slechts gebruikt om prototypen te maken vanuit een com-
putermodel. Rapid Prototyping werd het toen genoemd. De 
materialen die verwerkt konden worden, waren toen nog 
beperkt. De ontwikkelingen hebben echter niet stilgestaan, 
waardoor nu veel meer verschillende soorten materialen 
geprint kunnen worden. 

Rapid Manufacturing
De mogelijkheden zijn haast eindeloos. De kosten van het 
printen gaan ook omlaag, waardoor onder de noemer Rapid 
Manufacturing ook series producten worden geprint.

Welke materialen worden gebruikt om te printen?
Naast verschillende soorten kunststoffen komen tegen-
woordig ook steeds vaker metalen producten via Additive 
Manufacturing tot stand. Soms gebeurt dit door het metaal 
(bijvoorbeeld aluminium, staal, goud, zelfs titanium) van-
uit poedervorm aan elkaar te smelten. In andere gevallen 
wordt een product geprint in kunststof, waarna dit in kera-
miek wordt gedompeld. Vervolgens wordt het kunststof uit 
het keramiek gebrand, en dan blijft een mal over waarin het 
metalen product gegoten kan worden. Metalen producten 
kunnen ook worden gegoten in een mal van zand. Zelfs dat 
zand kan worden geprint, waardoor je dus heel snel, zonder 
dat je een duur gereedschap hoeft te laten maken, een kwa-
litatief hoogwaardig gietstuk kunt produceren.

Medische toepassingen
Een 3D CAD-model dient als uitgangspunt voor het printen. 
Dat kan een tekening van een product zijn, maar het kan 
ook een 3D-scan zijn van een product. Naast 3D-printers 

Een ICT bedrijf dat 24/7 
voor uw bedrijf klaarstaat
Of u nu ZP-er, familiebedrijf, mkb-er bent of een 
grote onderneming heeft... U kent het wel: de frus-
traties wanneer uw mail het niet doet of de server 
het begeeft. De printer er geen zin in heeft en na-
tuurlijk net op dat moment dat u het nodig heeft 
voor dat ene project...

Vervolgens belt u zo’n IT-bedrijf op en die geeft u een 
ticket nummer en zegt ergens in de loop van de week te 
komen. Dat zal u niet gebeuren bij NVB Technology - ICT 
Diensten! Daar zijn ze betrokken, direct bereikbaar en 
staan ze 24/7 voor u klaar.

“Geen standaard oplossingen maar standaard 
betaalbaar maatwerk ” 
Dat is  het motto Nissan van Blankenstein, eigenaar 
van dit bedrijf. “Elke klant heeft zijn eigen specifieke 
behoefte en wij zorgen er voor dat de klant kan blijven 
doorwerken of zo snel mogelijk weer aan het werk kan, 
zelfs als er een probleem is met de server, netwerk of 
de computer”, aldus Nissan.

Betrokken ondernemer
Met 14 jaar ervaring in de ICT en met een no-nonsense 
mentaliteit verzekert NVB Technology u een betrokken 
en vakkundig partner. Zie advertentie elders in deze 
krant of scan de QR code.

Wat is dat: Additive Manufacturing
De term Additive Manufacturing zal veel lezers van deze krant wellicht niks zeggen, maar de kans dat u weleens 
van 3D printen heeft gehoord is veel groter. Op tv, in de krant en op internet komen geregeld reportages voorbij 
over 3D printen. 

zijn er namelijk ook 3D scanners, die de geometrie van 
een product, gebouw, persoon, etc vastleggen, om deze 
vervolgens digitaal te kunnen bewerken. Op deze ma-
nier worden in de medische wereld bijvoorbeeld ge-
broken of versleten delen van gewrichten of schedels 
gescand, om ze vervolgens te printen, en exact passend 
weer terug te kunnen plaatsen.
U ziet het; als u maar een file heeft van het gewenste 
product, zijn er oneindig veel mogelijkheden om het 
snel, en zonder duur gereedschap in een tastbaar pro-
duct om te zetten. 

Beyer 3D en WIDE Industrial Design
Het inscannen van producten, en het nauwkeurig vast-
leggen van de geometrie is de specialiteit van Beyer 3D. 
Het in 3D CAD tekenen van een nieuw product, of het 
aanpassen of bewerken van een bestaand product kan 
WIDE industrial design voor u verzorgen. Palio zorgt er 
vervolgens voor dat het product snel en goed wordt 
geprint bij één van de vele specialisten in haar netwerk. 
Heeft u nog vragen over Additive Manufacturing? Palio 
helpt u graag aan een antwoord!

         Snelliusstraat 15

7102 ED Winterswijk

   Tel:  0543-533031

 Fax: 0543-521555

SPECIALIST IN STALEN 

STAPELPALLETS EN LEVERANCIER 

VAN CONSTRUCTIEWERK.

www.jansenmetalproducts.nl

Voorbeeld van een in 3D geprinte gietboom



Palio bouwt bruggen tussen ondernemers 
Palio is voor veel ondernemers een vraagbaak op het gebied van 3D-printen, het gieten van metalen producten, 
productontwikkeling en grensoverschrijdend zakendoen. Directeur Henk ten Dolle weet de weg in binnen- en 
buitenland. Met name de Duitse markt kent voor hem geen geheimen. 
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Winterswijk
Met McDrive, Europark 26

(vlakbij Station West)

McDrive zondag tot en met donderdag
open van 09.00 tot 24.00 uur

McDrive vrijdag en zaterdag
open van 09.00 tot 01.00 uur

Met zakendoen in eigen land is niets mis. Maar wie zijn 
afzet wil uitbreiden zou ook eens over de grens moeten 
kijken, in Duitsland bijvoorbeeld. Palio kan daarbij helpen. 
Deze onderneming beschikt over een groot internationaal 
netwerk en heeft zich gespecialiseerd in het leggen van 
contacten tussen bedrijven. Palio speelt daarbij de rol van 
vertegenwoordiger, matchmaker of business-scout. 

Hoe benader je de Duitse markt
Over die Duitse markt:  ‘Als een Nederlandse ondernemer 
daar serieus werk van wil maken,  raad ik hem aan om 
een GmbH op te richten, een Duitse bv. Daarmee kun je 
als bedrijf voet aan de grond krijgen bij onze oosterburen.’ 
Over zakendoen in het buitenland. ‘Overweeg dat, zou ik 
zeggen, want je spreidt daarmee je risico’s en je vergroot 
je mogelijkheden. Als de vraag in Nederland terugloopt 
hoeft dat in het buitenland nog niet zo te zijn. Integendeel, 
de vraag kan daar juist aantrekken. Maar buitenlandse in-
teresse in jouw product komt je niet aanwaaien. Je zult wel 
voor de juiste aanpak moeten kiezen en over een lange 
adem moeten beschikken.’

Handel bevorderen
Palio richt zich op de maakindustrie. Engineering en ont-
wikkeling zijn de specialiteiten. Hij kan Nederlandse on-
dernemers in contact brengen met Duitse afnemers. De 
eerste stap naar internationale handel is dan gezet. ‘Maar 
verder zullen ze het zelf moeten doen.’ Ten Dolle legt over 
en weer contacten. Duitse bedrijven die iets in Nederland 
willen ondernemen, kunnen ook bij hem terecht. Voor het 
Duitse Voxeljet, dat 3D-printers en 3D-producten produ-
ceert, bekleedt hij bijvoorbeeld een agentschap. En zo 
brengt hij over en weer samenwerking en handel tot stand. 

WIDE industrial design; een 
brede kijk op ontwerpen
Zoals de naam al doet vermoeden, houdt WIDE in-
dustrial design zich bezig met industrieel ontwer-
pen in de breedste zin van het woord. Van kunststof 
spuitgietproducten, gefreesde en gedraaide delen 
tot plaatstalen producten: WIDE industrial design 
helpt graag om uw idee om te zetten naar een 3D 
CAD-tekening. Door dat CAD-model te renderen kan 
zelfs voordat het product er daadwerkelijk is een fo-
torealistische afbeelding worden gegenereerd, in de 
gewenste kleur, en het gekozen materiaal.

“Een prototype of nulserie kan tot stand komen door het 
product 3D te printen. Dit kan tegenwoordig in vele soor-
ten kunststof, maar ook in allerlei soorten metaal. U heeft 
zo in no time een product in handen, dat vrijwel dezelfde 
eigenschappen heeft als het uiteindelijke product”, al-
dus Dennis Heesen. Bij de ontwikkeling van uw product 
komen diverse onderwerpen aan bod. Vormgeving, ge-
bruiksgemak, ergonomie, materiaalkeuze, stijfheid/sterkte 
en productietechniek zijn slechts enkele van de vele as-
pecten die worden meegenomen worden in de ontwik-
keling. Uiteindelijk resulteert dat proces dus in een 3D 
CAD-file die klaar is om in productie te worden genomen. 
WIDE industrial design helpt u graag uw product te ont-
wikkelen, of te optimaliseren! Naast 3D ontwerpen houdt 
WIDE industrial design zich ook bezig met ontwerpen in 
2D. Logo’s, huisstijlen, folders en magazines; eigenlijk alle 
soorten drukwerk worden geheel naar wens ontworpen. 
Altijd worden meerdere opties voorgesteld, om vervol-
gens in overleg met de klant het beste idee verder uit 
te werken. Er moet namelijk altijd wat te kiezen zijn; je 
komt bij de beste oplossing door eerst breed ideeën te 
genereren, om vervolgens op basis van de gestelde ei-
sen het beste idee te selecteren. Veel bedrijven en instel-
lingen werden op die manier al aan een nieuw product, 
logo of nieuwe huisstijl geholpen. Neem contact op met 
WIDE industrial design om de mogelijkheden te bekijken: 
info@wide-design.nl, of 06-41705700. Meer informatie 
is te vinden op www.wide-design.nl 

Compagnon gezocht
Henk ten Dolle is op zoek naar een compagnon die hem 
kan helpen bij het over en weer leggen van contacten 
tussen Duitse en Nederlandse ondernemers. Een man of 
vrouw met gevoel voor techniek en commercie. ‘Het moet 
een persoon zijn die technisch onderlegd is en goed met 
mensen kan omgaan. Hij of zij zal vaak onderweg zijn naar 
bedrijven in Duitsland en Nederland.’ Voor informatie zie 
www.palio.nl. 

Ratumsestraat 94
7101 MV Winterswijk
Tel. 0543-512480

K a p p e R s h u i s

D e  V R i e s

Een SLM machine van de firma Realizer aan het werk
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STERK IN SPECIAAL WERK

Dirk de Vries

Leeghwaterweg 3a
7102 JJ Winterswijk

Tel: 0543 532323
Fax: 0543 535211

info@ddvdraaiwerk.nl
www.ddvdraaiwerk.nl

product     innovatie

8-9-10 okt. 2013

Bouw Compleet

Hardenberg

- In alle formaten

- Droge stoffen

- Vloeistoffen

- Atex

- Chemische processen

- H-gecertificeerd

- H14 tot Ulpa

- Elektrisch en pneumatisch

RONDA INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

AVOLA BOUWZAGEN

DUSTBEST STOFAFZUIGERS

HEYLO VERWARMING/DROGEN

HEYLO LUCHTREINIGERS

KLIPPE ELEMENTENKNIPPER

Beerninkweg 11
7104 BM Winterswijk-Meddo 
T  +31 (0) 543 - 538 968 

F  +31 (0) 84 - 867 0123
E  info@2best.nl
W www.2best.nl

2BEST - INDIEN KWALITEIT UW KEUZE BEPAALT 

Voor de Precisie industrie met onderdelen voor medische, 
de Hightech en aanverwante bedrijven.

Onderdelen met een nauwkeurigheid van plusminus een duizendste tot vijf duizendste. 
Het rondslijpen zowel inwendig als uitwendig,

inwendig rond 130 x 120 lang
uitwendig rond 150 x 650 lang 

Vlakslijpen 200x250mm,
Honen 1.5 - 100 mm 

Voor de laatste bewerking en de nauwkeurigste maten naar een precisie slijpbedrijf.

HOH Precisie Slijpbewerking
Koningweg 219 F • 7102 DT Winterswijk
06- 50204177 • hohslijperij@kpnmail.nl

H o H H o H

Er zit toekomst in de precisieslijp-
techniek! HOH zoekt opvolger
HOH precisieslijptechniek, wordt gerund door Ge-
rard Heuker of Hoek. Hij zoekt een opvolger voor 
zijn in precisieslijptechniek gespecialiseerde on-
derneming. ,,Wij slijpen met een tolerantie van een 
tot tweeëneenhalf µm, wat van groot belang is voor 
stempels, matrijzen en de hightech  machinebouw,” 
licht Heuker of Hoek toe. 

Zijn eenmanszaak maakt ronde machinedelen en ma-
trijzen voor de machinebouw, gereedschapmakerij en de 
matrijzenbouw. ,,We moeten supernauwkeurig werken 
maar ook snel. Wij zitten namelijk in de eindfase van een 
proces. Bij de klant loopt het regelmatig door verschil-
lende omstandigheden uit en zolang onze onderdelen er 
nog niet zijn en kunnen de machines niet draaien en is 
er omzetverlies,” zegt Heuker of Hoek.

Opvolger gezocht
Heuker of Hoek is inmiddels drieënzestig en is op zoek 
naar een overnamekandidaat. Die overnamekandidaat 
moet aan een aantal eisen voldoen om het bedrijf suc-
cesvol voort te zetten. ,,Hij moet zeer nauwkeurig zijn en 
netjes werken,” zegt Heuker of Hoek. ,,Een groot aantal 
jaren ervaring in de slijptechniek is nodig, want ik heb 
de tijd niet meer om iemand helemaal op te leiden. Ik 
wil na mijn vijfenzestigste nog wel een tijdje doorgaan, 
maar ook weer niet heel lang. Ten slotte moet het ook 
een ondernemer zijn, iemand die een zaak kan leiden.”

Reputatie
HOH heeft voldoende opdrachtgevers en een goede re-
putatie. Een nieuw, uitstekend geoutilleerd bedrijfspand 
aan de Koningsweg met een nog betere plek voor de ma-
chines wordt eind 2013 opgeleverd en is bij de overna-
me inbegrepen. Heuker of Hoek ondersteunt de nieuwe 
eigenaar nog een aantal jaren. Wie interesse heeft, kan 
zich melden bij Heuker of Hoek aan de Koningsweg 219f 
of via 06 50 20 41 77.

Binnen de vereniging draait het om elkaar beter te leren 
kennen. Daarom worden er niet alleen informatieve bij-
eenkomsten georganiseerd, zoals bedrijfsbezoeken en le-
zingen, maar ook activiteiten die vooral leuk zijn. ,,Zo zijn 
we naar De Slag om Grolle in Groenlo en De Preuverie 
in Winterswijk geweest,” licht Teunissen toe, ,,Netwerken 
kan ook ontspannend zijn en door elkaar informeel te 
treffen, leer je elkaar beter kennen.” 

Relaxte sfeer
De sfeer binnen de vereniging is dan ook relaxed, zegt 
Teunissen: ,,Het is allemaal je, jij en du. Het voert te ver 
om te zeggen dat we allemaal vrienden zijn, maar goede 
kennissen toch zeker.”  Verschillen zijn er ook, maar het is 
goed die te herkennen, vindt Teunissen: ,,Duitser vinden 
ons bijvoorbeeld over het algemeen wat ‘lockerer’, aan de 
andere kant kun je met Duitsers heel goed afspraken ma-
ken. Als een Duitser zegt dat hij wil samenwerken, gaat 
dat ook echt gebeuren. Een Nederlander voegt niet altijd 
direct daad bij het woord.” 

Voordeel
Teunissen heeft zelf een bedrijf dat bedrijven en ge-
meenten helpt bij het vitaal maken en houden van per-
soneel of burgers. Hij ondervond de voordelen van het 
EBC-lidmaatschap aan den lijve. ,,Wij werken nu veel in 
Duitsland, omdat medeleden contacten hadden bij Duitse 
zorgverzekeraars, gemeenten en bedrijven. Dat scheelde 
ons veel inspanning en leverde werk op.” Hij is dan ook 
overtuigd van de voordelen van het lidmaatschap. ,, Ik 
vind het vreemd dat er bedrijven zijn die bij wijze van 
spreken naar Zeeland rijden om zaken te doen en hun 
achterland over de grens, wat soms nog geen half uur 
rijden is, negeren. De oorzaak is vaak een beetje de angst 
voor het onbekende. Het lidmaatschap van EBC neemt 
dat onbekende weg en helpt je verder.”  De EBC is geves-
tigd in het Talentenpark. Meer informatie is te vinden op 
www.euregiobc.eu.

Bij de Euregio Business Club leren 
Nederlandse en Duitse ondernemers 
elkaar beter kennen
Om zaken te doen, moet je elkaar leren kennen. Dat geldt in het bijzonder voor zakendoen tussen Nederland 
en Duitsland. De Euregio Business Club, een Duits-Nederlandse vereniging, brengt Nederlands en Duitse 
ondernemers daarom op een leuke manier met elkaar in contact. ,,Bedrijven richten zich vaak op de regio of 
lokaal, maar over de grens liggen kansen die niet benut worden,”  zegt Marcel Teunissen, voorzitter van de 
vereniging. ,,Het lidmaatschap van de club zorgt er voor dat het allemaal iets makkelijker wordt.” 
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infomiddag
creatief
ondernemerschap
DINSDAG
10 SEPTEMBER 2013
15.00 – 18.00 UUR

TALENTENPARK
BEATRIXPARK 22
WINTERSWIJK

Heeft u als ondernemer in de creatieve sector

behoefte aan advies en ondersteuning?

Bij uw bedrijfsvoering of financieel?

Of wilt u eens sparren met een coach?

Wilt u uw netwerk uitbreiden? 

VOORAANKONDIGING

i love
fashion in
varsseveld SPOORSTRAAT 16 VARSSEVELD

mac - brax - drykorn - cambio
blue denim lodge - reset

questions - juffrouw jansen
sao paulo - uno due - mark 

poools - claudia sträter ribkoff
summum - creenstone

www.heezen-mode.nl

converse - cypres - lilian - si 
toni pons - via vai - ugg

www.oxener-winterswijk.nl

Kies een makelaar die in beweging blijft. 

www.mensinkberndes.nl

Denkt u dat 
de woningmarkt 

vast zit?

Training zakelijk Duits 
bij Talentenpark
Uw bedrijf doet zaken met Duitsland en u heeft 
 regelmatig contact met Duitse klanten of leveran-
ciers. U heeft er last van dat u het Duits onvoldoende 
beheerst. De gesprekken die u moet voeren lopen 
moeizaam, u moet vaak naar woorden zoeken en 
gaat de telefoontjes liever uit de weg. U wilt daarom 
uw kennis van zakelijk Duits uitbreiden. De training 
‘Zakelijk Duits’ is juist voor u bedoeld!

De training bestaat uit zes bijeenkomsten van drie uur, 
waarin de cursisten uitgebreid met elkaar en de Duitse 
trainer oefenen. Na afronding ontvangt u een certificaat 
van deelname. U kunt zich dan in correct Duits redden 
tijdens alle veel voorkomende zakelijke gesprekken. De 
cursus wordt verzorgd door Drs. Ruxshin Bischoff (Das 
Büro – Duits voor bedrijven) en Dr. Antoon Berentsen 
(Effeff taaltraining Duits).
 
Beginners en gevorderden
De training is geschikt voor beginners en gevorderden 
die hun kennis willen opfrissen. Zodra er voldoende aan-
meldingen zijn (minimaal 6 cursisten) worden de cursus-
data bepaald. De cursus vindt plaats van 19.00-22.00 uur 
in het Talentenpark te Winterswijk, adres: Beatrixpark 22.

Meer informatie over de cursus kunt u vinden op de si-
tes www.talentenpark.nl en www.duitsvoorbedrijven.nl 
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Mail dan naar 
info@talentenpark.nl of info@duitsvoorbedrijven.nl

Sprekers zullen zijn Ingmar Pondes (Duitsland-Desk 
van BonsenReuling), Alexandra Arens (C-Motions),  Ute 
Mensing (M-Motions) en Jan Temmink (CMP). Zij zul-
len u de mogelijkheden, en de valkuilen laten zien van 
Cross Border Business tussen Nederland en Duitsland. 
U kunt hierbij denken aan trainingen op het gebied van 
communicatie, wet- en regelgeving, gebruik maken van 
fiscale voordelen, personeelsbemiddeling, salestraining, 
business-development voor Duitse en Nederlandse op-
drachtgevers, etcetera.

Informatie
Kortom: deze partijen hebben alles in huis om u over 
de grens goed beslagen ten ijs te laten komen. Laat u 
informeren en stel uw vragen op 16 oktober. Voor meer 
informatie over dit evenement, voor het programma 
en aanmelding verwijzen we u graag naar de website 
van het Talentenpark: www.talentenpark.nl. U vindt het 
Talentenpark aan Beatrixpark 22 te Winterswijk.

16 oktober: Cross Border Business
Wilt u ook zaken doen in Duitsland, of een Duitse vestiging van uw bedrijf openen? Kom dan op woensdag 16 
oktober naar het Talentenpark in Winterswijk! In dit bedrijfsverzamelgebouw met vergaderfaciliteiten vindt 
dan het evenement Cross Border Business plaats. Henk ten Dolle van het Talentenpark is op deze middag 
gastheer van dit Euregionale evenement, dat wordt georganiseerd door Jan Temmink van CMP (Centrum voor 
Marketing Projecten B.V.).

Ook tijd voor netwerken

Tante Jo en Willy 
zorgen voor wat lekkers
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Jansen Metal Products BV 
(voorheen Funke Metal Products)
In 2009 werd door Gebr.Jansen Agratechniek de Fir-
ma Funke Metal Products in zijn geheel overgenomen 
met zowel gebouw, machines alsook personeel. De 
visie van Jansen is altijd geweest dat men goede din-
gen niet te vlug aan de kant moet zetten, vandaar dat 
de naam Funke Metal Products is blijven bestaan. 

Met name voor de klanten van de bekende stapelpal-
lets. Nu nagenoeg alle contacten op de hoogte zijn van 
de bedrijfsovername vinden de gebroeders Jansen het 
tijd worden dat ze met een eigen herkenbare naam naar 
buiten moeten treden: Jansen Metal Products BV.
 
Snelle productie
“Als specialist in metaalbewerkingen kunnen wij onze 
klanten altijd op professionele wijze van dienst zijn met 
onze metalen producten op maat”, aldus Alfred Jansen. 
“Mede door een ruim machinepark is vrijwel niets on-
mogelijk en kunnen wij de meest uiteenlopende pro-
ducten uit metaal produceren”.

Scherpe prijs
Bij Jansen Metal Products staat klanttevredenheid op 
de eerste plaats. Daar staan ze bij Jansen om bekend. U 
kunt dan ook rekenen op een snelle en nette productie 
en  een uitstekend eindproduct van een hoogwaardige 
kwaliteit  voor een scherpe prijs! Zie ook www.jansen-
metalproducts.nl  of scan de QR-code. 

Het gaat bij dit evenement niet om het lopen van de snel-
ste tijd, maar om het genieten. Direct na de start in het 
centrum van Winterswijk gaat de route het prachtige bui-
tengebied van Winterswijk in. Onderweg zijn verschillende 
korte stops waarbij een van de lokale horecagelegenhe-
den de lopers een heerlijk streekproduct laat proeven.
 
Route en afstanden
De route voert onder meer over het terrein van het strand-
bad, langs de watermolen, door de steengroeve en dwars 
door een restaurant. Uiteindelijk eindig je midden op de 

Jeroen Schreurs: 
,,Mooie initiatieven voor het 
Nieuwe Werken in Winterswijk’’
Initiatiefnemer Jeroen Schreurs (28 jaar) van “Onder-
nemersCentrum Winterswijk (OCW)” is al vanaf zijn 
zeventiende ondernemer. “Ik heb momenten van suc-
ces gekend, maar ook zeker dalen gezien. Iedereen 
maakt fouten en niemand heeft de wijsheid in pacht. 
Het vormt je als ondernemer en behoedt je voor toe-
komstige misstappen.”

Het OCW faciliteert ondernemers met vaste en flexibele 
werkplekken maar is daarnaast gebrand op het bruggen 
bouwen tussen ondernemers. “Er zijn een hoop zaken 
waar je als zelfstandige tegenaan kunt lopen en die je 
belemmeren in de vooruitgang van je onderneming. Dat 
geldt in het bijzonder voor startende ondernemers. Ik 
vind het fantastisch  te zien dat de ondernemers van het 
OCW elkaar helpen te ondernemen,” zegt Jeroen. 

De Broedplaats
Onlangs is het OndernemersCentrum uitgebreid met 
een nieuw concept: De Broedplaats, een kantoortuin die 
zelfstandige ondernemers die qua activiteiten aanvul-
lend zijn van een vaste werkplek voorziet. “Niet iedereen 
kan zomaar plaatsnemen in De Broedplaats. We zoeken 
naar mensen die creatief zijn en elkaar kunnen aanvul-
len,” zegt Jeroen. Er is momenteel nog een lege werkplek 
in de kantoortuin. De andere plekken worden bezet door 
een tekstschrijver/communicatieadviseur, een vormgever, 
een marketingdeskundige, een conceptontwikkelaar en 
applicatiebouwers.

Winterswijk
Dat er behoefte is aan betaalbare bedrijfsruimtes in een 
sociale werkomgeving voor zelfstandigen, is inmiddels 
gebleken, want naast de professionals in De Broedplaats 
zijn er al twaalf bedrijven actief in het OCW. “Gelukkig 
zijn wij niet de enigen die ‘het nieuwe werken’ stimule-
ren, maar kent Winterswijk ook geweldige initiatieven als 
“het Talentenpark” en het “Work Innovate Center (WIC)”, 
zegt Jeroen. 

Wilt u ook een op maat gesneden dienst-
verlening? Wij gaan ook graag bij u aan de 
slag. Neem contact met ons op en wij laten 
u graag persoonlijk kennismaken met het 
beste schoonmaakteam van de Achterhoek! 
   

Tip-Top Schoonmaakdiensten  
Van der Heijdenstraat 16  
7102 JA Winterswijk 

T 0543 - 516 182 
E info@tiptopschoon.nl
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Marathon Nationaal Landschap Winterswijk

Hardlopen, wandelen 
en vooral genieten!
 
Op zondag 15 september kun je op een bijzondere manier kennis maken met het prachtige Nationaal Land-
schap Winterswijk! Of je nu houdt van wandelen, nordic walken of hardlopen, voor elke wens is er een 
afstand en een route. De routes leiden langs de mooiste plekjes van Winterswijk. Onderweg kun je volop 
genieten van het prachtige coulisselandschap en de lekkerste streekgerechten. 

Markt, waar alle lopers een warm welkom krijgen. De 
routes van de wandelaars zijn lussen aan de hard-
looproute, waardoor hardlopers en wandelaars elkaar 
op een aantal stops mogelijk tegenkomen. Hardlopers 
kunnen zich via de website inschrijven voor een hele 
marathon of een halve marathon (duo-inschrijving). 
Bij een duo-inschrijving loopt de een, terwijl de ander 
fietst. Onderweg kan er naar behoefte gewisseld wor-
den. Wandelaars en Nordic Walkers hebben de keuze uit 
vier afstanden: 10, 20, 30 en 40 kilometer

Goed doel
De opbrengsten van het evenement zijn bedoeld voor 
het goede doel. Dit jaar gaat een deel van de opbrengst 
naar Het Museum voor het belevingsmuseum, met 
name de inrichting van het bakkerswinkeltje. De vrien-
den van het SKB krijgen een bedrag voor de inrichting 
van een kinder priklab. 
 
Meer informatie en inschrijven:  
www.marathonwinterswijk.nl

Ook tijd nemen voor ontspanning
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Kegelarrangement 
Bij grote groepen halen we de wand  
tussen de beide kegelbanen eruit. 

3 uur kegelen 
en een 3-gangen diner 

€ 19,90 p.p.  
Menu: 

Tomatensoep 
***** 

Schnitzel met champignonroomsaus 
of Zigeunersaus 

***** 
IJsdessert: Coupe Danmark 

Tegen inlevering van deze coupon ontvangt
u een heerlijk kopje koffie als

afsluiting van uw maaltijd.
Openingstijden zie onze website:

www.sickings-wirtshaus.de-

Jakobistraße 6
46354 Oeding
0049-2862.6309 Meer dan

alleen ko�e
en thee. 

Ko�ehuis
De Koets:

Meddosestraat 33, Winterswijk
T: 0543 512692  www.de-koets.nl

Pip Studio
Blond Amsterdam
Nordal
At Home 
with Marieke
Greengate
Bunzlau Castle
CasaGent
Grün & Form
Scentchips.

De eerste tentoonstelling over het vroege werk van 
Mondriaan ‘Waar het allemaal begon...!’ is tot stand ge-
komen in samenwerking met het Gemeentemuseum Den 
Haag. Zij bezitten de grootste Mondriaan collectie van 
Nederland. Tijdens deze tentoonstelling worden naast 
de stukken van het Gemeentemuseum, ook nog niet 
eerder getoonde werken vertoond. Bijvoorbeeld een in 
een negentiende-eeuws boek aangetroffen tekening van 
Mondriaan uit ca. 1898, op deze tekening is een meisje te 
zien dat piano speelt. De tekening werd als poëzieplaatje 
in het boek geplakt. 

Ger en Ria Fiolet
Meteen al bij de opening, op 21 mei 2013 door Hare 
Majesteit prinses Beatrix, heeft het museum een aantal 
trofeeën verworven, waarvan de bijna honderd foto’s van 
Mondriaan uit de voormalige collectie van Ger en Ria 
Fiolet de grootste is. Die verzameling, onder andere be-
staande uit beroemde portretten gemaakt door fotogra-
fen als André Kertész en Car Oorthuys, zijn in het voorma-
lige ouderlijk huis van Mondriaan te zien. 

Hallo, ik wil mij  even voorstellen, mijn naam is Rina 
en ben getrouwd met Henk ten Dolle (Palio). Ik heb 
een (zware) verslaving aan het houden en fokken 
van de konijnensoort  ‘De Rexwidder’. Ik ben een 
hobbyfokster (beslist geen bedrijf) en doe dit nu on-
geveer 5 jaar met grote passie en liefde.

De Rex widder heeft een goedaardig en erg lief karak-
ter, dus ook geschikt voor de kids. Widder is het duitse 
woord voor hangoor. Het fijne is dat de Rexwidder een 
bijzonder  zachte fluweelachtige haarstructuur  heeft en 
als klein konijntje hebben ze zelfs echte krulletjes en 
gekrulde snorharen. Ook is de Rexwidder zeer geschikt 
voor mensen met een allergie. Verder verkoop ik het 
liefst particulier, omdat mensen met hun kids konijntjes 
komen halen en ik dan ook erg geniet van die blije ge-
zichten van de kinderen. 

Verschillende kleuren
Bij mij krijgen de voedsters 2 x per jaar een nestje, ik 
wil de kleintjes  allemaal wel houden, maar dat gaat 
nu eenmaal niet. Ik geef dan ook regelmatig  jonge 
dieren af. Of ik verkoop ze aan collega fokkers uit o.a. 
Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken. Ook 
worden ze op mijn website te koop aangeboden. Ik heb 
de Rexwidder in verschillende kleuren en probeer nu 
ook de Siam kleur te fokken. Het is erg leuk om eventjes 
rond te kijken op mijn site, ook al koop je geen konijn! 

Rexspeciaal club
Ik ben hier bij de plaatselijke kleindier vereniging WPKV. 
In Oktober houden wij weer onze kleindier show en 
hoop er ook weer bij te zijn met mijn Rexwidders, erg 
leuk om er eens te komen kijken! Verder ben ik aange-
sloten bij het KLN en de Rexspeciaal club. De Rexwidder 
is een nog niet erkend ras hier in Nederland, maar ik ben 
met collega fokkers bezig om de erkenning te krijgen. En 
dat is dit sierlijke, elegante konijn zeker waard!  
Als u graag eens een kijkje wilt nemen bij mijn 
Rexwidders, kijk dan op mijn website. www.rinasrex-
hangoren.jouwweb.nl    

Villa Mondriaan: 
waar het allemaal begon
Waar in de rest van het land op cultureel gebied wonden worden gelikt, is in Winterswijk een nieuw museum 
verrezen: Villa Mondriaan. Voor velen zal het nieuws zijn: Piet Mondriaan is op zijn achtste naar Winterswijk 
verhuisd en heeft hier dan ook zijn eerste stappen gezet op het gebied van tekenen en schilderen. De Mondri-
aans betrokken een woning in een van de mooiste straten van Winterswijk. Deze woning en het naastgelegen 
hoekpand die verbonden zijn door een glazen gang vormen nu het museum: Villa Mondriaan. Een museum dat 
gewijd is aan het vroege werk van Piet Mondriaan. 

Door middel van twee videopresentaties wordt het le-
ven en werk van Piet Mondriaan verteld, ook de werken 
van Pieter Cornelis Mondriaan sr. en Frits Mondriaan 
zijn onderdeel van de tentoonstelling ‘Waar het alle-
maal begon...!’. Ook zijn er twee ruimtes bedoeld voor 
hedendaagse kunstenaars die zich hebben laten in-
spireren door Mondriaan. Folkert de Jong en Thorsten 
Brinckmann zijn de eerste die hier hun werken tonen.  

Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag 
van 11-17 uur. Entreeprijs is € 8,00 (incl. audiotour). 
Jeugd t/m 18 jaar mag gratis naar binnen!
Villa Mondriaan, zonnebrink 4 in Winterswijk. 
Tel. 0543 – 515400  www.villamondriaan.nl 

De Rexhangoren van Rina
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• café / restaurant
• gezellig terras
• speeltuin
• tennisbanen  
• verhuur koelwagens /
 horecabenodigdheden
• barbecue   
• bedrijfs- en familiefeesten
• diners / buffetten  

Buitinkweg 8  Winterswijk / Kotten  Tel. 0543 563 271

Uw gastheer:

 Rob Freriks

Voor de kinderen:een leukeSPEELTUIN!

Een 'lekker' dagje
er tussenuit...

Hotel Café Restaurant Bulten | Parallelweg 72 | Winterswijk
Telefoon (0543) 513 762 | www.bulten.nl | info@bulten.nl

B
Bulten

Hotel Café Restaurant

Al meer dan 50 jaar: 

• ·Gezellig borrelen
• Gemoedelijk eten
• Sfeervol overnachten
• feestarrangementen
• In het zomerseizoen: 

midgetgolf & barbecue

Het begon allemaal 10 jaar geleden met een zakenrelatie 
van Henk ten Dolle – destijds nog directeur van Dollwin – 
met de vraag “Macht Ihr hier auch Musik?”. Henk ten Dolle 
vertelt enthousiast over hun ontmoeting: “Toen ik hem 
vertelde dat we in Winterswijk wel zes muziekverenigin-
gen hadden was hij stomverbaasd. De eerste afspraak om 
naar Winterswijk te komen was toen snel gemaakt. 

Muziekvereniging Excelsior
Ik ben toen naar Henk van Duinen, hij was destijds voor-
zitter van Excelsior, gegaan met de vraag of Excelsior de 
ontvangst van de groep kon regelen.” Henk van Duinen 
vult hem aan: “In 2003 zijn ze voor het eerst hier geweest 
met het Volksfeest. In 2007, het jaar waarin Excelsior 
haar 100-jarig bestaan vierde, zijn ze opnieuw met het 
Volksfeest in Winterswijk geweest. Wij zijn in 2004 en 
2008 op tegenbezoek geweest in Oostenrijk. Geweldig 
was dat.” Henk ten Dolle vult hem lachend aan: “Eigenlijk 
wilden ze de eerste tien jaar niet meer hier komen, maar 
toen ze hoorden dat Vereeniging Volksfeest 125 jaar be-
stond, hebben ze toch ja gezegd.”

Hoog muzikaal niveau
De ‘Musikgesellschaft Hatlerdorf’ bestaat uit zo’n 65 top-
muzikanten uit de Oostenrijkse plaats Dornbirn-Hatlerdorf. 
Het is een orkest op niveau, dat speelt in de hoogste afde-
ling. “Zij zijn  in hun eigen regio vooral lokaal en regionaal 
bekend, maar steken wel met kop en schouders boven de 
andere muziekverenigingen uit. Vooral hun jeugdafdeling 
bestaat uit goede muzikanten die landelijk veel prijzen 
hebben gewonnen. Zij zijn op hun beurt weer erg te spre-
ken over de muzikaliteit van onze muziekverenigingen”, 

Oostenrijkse muzikanten te gast 
tijdens Volksfeest Winterswijk
Al 10 jaar bestaat er een hechte vriendschap tussen Musikgesellschaft Hatlerdorf uit Dornbirn in Oostenrijk, 
muziekvereniging Excelsior en dweilorkest De Eierjongens uit Winterswijk. Ter gelegenheid van het 125-jarig 
jubileum van Vereeniging Volksfeest hebben Henk van Duinen, Henk ten Dolle en Dinant Eggink de Oostenrij-
kers uitgenodigd om tijdens het weekend van het Volksfeest naar Winterswijk te komen. Naast een gezellig 
weekend waarin de banden tussen beide verenigingen weer worden aangehaald, laat het Oostenrijkse orkest 
ook muzikaal van zich horen. Op vrijdag lopen ze mee in de optocht en op zondag verzorgen ze het eerste 
deel van het Frühschoppen.

aldus Henk van Duinen.  Henk ten Dolle vult hem aan: 
“Vooral De Eierjongens vinden ze helemaal geweldig. 
Dat kennen ze in Oostenrijk niet. Als zij beginnen, dan 
gaan ze helemaal uit hun dak.” 

Programma
Naast hun deelname aan de optocht en het 
Frühschoppen staat er echter ook vermaak op het pro-
gramma. Henk van Duinen: “Ze zijn donderdag, na te zijn 
ontvangen door de burgemeester, te gast bij Corso in 
Concert, vrijdag lopen ze mee in de optocht en na het 
afmelden is er een Freundschaftstreffen gepland voor 
beide orkesten in de tuin bij voorzitter Arjan Bentsink 
van Excelsior. Zaterdag staat er een fietstocht door een 
aantal buurtschappen op het programma. Ze gaan on-
der meer naar de Sevink Mölle en wijngaard Hesselink, 
want dat hier wijngaarden zijn hadden ze nooit gedacht! 
Ook gaan ze nog boerengolfen en klootschieten bij 
Nieuw Bovenhuis. Zondagmiddag na het Frühschoppen 
gaan ze weer naar huis”. Henk ten Dolle zegt tot besluit: 
“Het is een muziekuitwisseling waarbij ook tijd wordt 
vrijgemaakt om de onderlinge vriendschappen verder 
uit te bouwen.”

Beatrixpark 22    
7101 BN Winterswijk
Tel. 0543-53 62 26
wim.nijman@cmenp.nl
www.cmenp.nl

“Een goede adviseur vertelt niet wat de klant graag wil horen maar stelt aan de 
orde wat de klant moet horen”  Wim Nijman

• Opstellen van ondernemingsplannen en strategiebepaling gericht op 
 continuïteit en duurzaamheid;
• Bedrijfsoverdracht en bedrijfsovername (MBO en MBI);
• Interim- en crisismanagement (recovery en restructuring);
• Opstellen van financieringsplannen en corporate finance;
• Managementondersteuning en parttime-controlling

Claassen, Moolenbeek & Partners is een onafhankelijke bedrijfskundige en bancaire adviesorganisatie met ruim 30 landelijk gespreide vestigingen en meer dan 100 partners.


