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De deuren openen om 9.30 uur 
met een welkomstconcert van Clippers Crew

HAAKSBERGEN – De Vitaliteitsbeurs  Haaksbergen beleeft zondag 10 maart een 
bijzondere jubileumeditie. De vijfde editie telt het grootste aantal deelnemers ooit 
en bezoekers worden bovendien getrakteerd op nieuwe elementen als muziek 
en theater. Aanvang 10.00 uur.  

Zo kunnen bezoekers vanaf 9.30 uur bij binnenkomst al rekenen op een 
warm onthaal met een welkomstconcert van het Haaksbergse 
mannenkoor Clippers Crew Singers. Het plaatselijke theatergezelschap 
Teatro is van de partij en countryzanger Ben Steneker is uitgenodigd om 
de openingshandeling te verrichten. De inmiddels 84-jarige en 
wereldwijd bekende Haaksbergenaar met de bijnaam ‘The Godfather of 
Dutch country Music’ is een buitenmens pur sang en levert op het 
podium nog uitzonderlijke prestaties voor een rasartiest van zijn 
leeftijd. ,,Ben is een boegbeeld voor de oudere generatie en we zijn zeer 
content dat deze bijzonder energieke man onze lustrumeditie komt 
openen”, laat de organisatie weten. Uiteraard staan ‘gezondheid en 
vitaliteit’ ook dit jaar centraal. Maar de Vitaliteitsbeurs anno 2019 is niet te 

vergelijken met de 
vorige edities. Met 

ruim 50 standhoud-
ers, die tal van sec-

toren op het gebied 
van vitaliteit en gezondheid 
vertegenwoordigen, is het 
aanbod groter dan ooit. 
Nieuw is bijvoorbeeld ook 
h e t  a a n d e e l  v a n  d e 
Eerstelijnszorg die op 
ludieke wijze ‘valpre-

ventie’ promoot. ,,Het grote 
aanbod is tot stand ge- 

komen door een geheel 
vernieuwde indeling van de 

beurvloers in de Bouwmeester”, 

meldt Nienke Schuppers van de organiserende ‘Buurtsportcoach Haaksbergen’. 
De toevoeging 55-plus ontbreekt dit jaar overigens in de aankondiging van de 
Vitaliteitsbeurs. ,,Daarmee stelden we min of meer een leeftijdsgrens, terwijl een 
gezonde leefstijl voor alle leeftijden geldt”, legt Schuppers uit.
Naast de traditionele en immer rijk gevulde goody-bag voor de eerste 100 
bezoekers, zijn er verder zeer aantrekkelijke prijzen te winnen met de grote 
verloting. Als hoofdprijs gaan er twee keer twee skyboxkaarten uit voor een 
thuiswedstrijd van kampioenskandidaat FC Twente. 
De Vitaliteitsbeurs in de Bouwmeester begint zondag 10 maart om 10.00 uur. 
Zaal open om 9.30 uur met welkomstconcert Clippers Crew Singers.

Aanstaande zondag, de Vitaliteitsbeurs 
Haaksbergen 2019, verrassend vernieuwd

Om 9.30 uur een optreden van de Clipperscrew
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ALLERGIE CENTRUM

ZORG

Bouwstraat 9a, Haaksbergen
Verzamelgebouw De Steupel
Tel. 06 212 363 61
www.praktijkschmitz.nl

Gratis Informatieavond bij Allergiecentrum 
Haaksbergen. Wij behandelen snel en effectief uw 

allergieën, hooikoorts, eczeem of andere allergieën. 
En het wordt vergoed door de meeste zorgverzeke-

raars! We werken met een modern meetsysteem, 
waarbij allergieën in beeld gebracht worden. Met de 

uitkomsten maken wij een individueel behandelplan. 
Voor altijd van uw klachten af? Of in ieder geval minder 

last van uw klachten? Dat is ons streven. Meer weten? 
Maak dan een afspraak voor een gratis intake op 

donderdag 14 maart vanaf 18.00 uur.

FYSIOTHERAPIE

Spoelsterstraat 90, Haaksbergen
Bouwmeester 8-i, Haaksbergen
Tel. 053-5727561
fysiotherapiewerfheegde.nl

F   Y   S   I   O   T   H   E   R   A   P   I   E

de

NOTARIS

Lansinkstraat 61, Haaksbergen
Tel. 053-5722985
www.derkmansiemerink.nl

ZORG

Bedrijvenweg 6a Neede
Tel. 0545-296368
www.totalezorgwinkel.nl

De thuiszorgwinkel van Nederland voor uw gemak 
en comfort. In onze thuiszorgwinkel hebben wij een 

ruim aanbod aan hulp- en gemaksmiddelen zoals
douche- en toiletartikelen, aangepaste 

telefoons, reumaproducten, braces, 
wandelstokken, rolstoelen, rollators,

Medela borstkolven, slechtziend 
producten, sta-op-stoelen, scoot-

mobielen, seniorenbedden en op 
voorraad. Alles om uw leven een 

stukje makkelijker te maken.            .

Zo fit en vitaal mogelijk ouder worden, 
een veelgehoorde wens! 

Wist u dat naarmate we ouder worden meer kans 
hebben om te vallen? Een nieuwe heup of knie een 

verhoogde kans op urineverlies met zich meebrengt?
Onze Geriatriefysiotherapeut gaat hierover graag met u 

in gesprek. Dit specialisme richt zich op de ouder 
wordende mens. Geriatriefysiotherapeut Wouter de Jong 

en Bekkenfysiotherapeut Margo Versteeg staan op de 
vitaliteitsbeurs klaar om al uw vragen te beantwoorden.    

Tot dan!

Als notariskantoor zijn wij u graag behulpzaam bij 
het vastleggen van diverse belangrijke zaken tijdens 

leven en voor na uw overlijden. Tegenwoordig kunt u 
bij de notaris in een levenstestament uw zaken 

regelen voor de situatie dat u zelf geen beslissingen 
meer kunt nemen. In een levenstestament neemt u 

bijvoorbeeld op wie namens u uw vermogen mag 
beheren. In een testament kunt u uw zaken regelen voor 

na uw overlijden. Door het maken van een testament kunt 
u ook erfbelasting besparen. U kunt altijd een vrijblijvende 

afspraak op ons kantoor maken, of bezoek ons gratis 
inloop spreekuur elke donderdag van 15.30 - 16.30 uur.

Wij informeren u graag op de Vitaliteitsbeurs. 

Er is gezellige muziek en er zijn

doorlopend demonstraties

OEFENTHERAPIE

Kortenaerstraat 39a, Haaksbergen
Tel. 053-5728256
Tel. 053-5724233
www.pibhaaksbergen.nl

Wij kunnen u helpen bij:

 STABIEL EN SOEPEL BEWEGEN        .
 VALPREVENTIE       .

 SLAAPPROBLEMEN       .
 DUIZELIGHEID       .

OEFENTHERAPIE EN OSTEOPATHIE IN 1 PRAKTIJK
 SAMEN STERK!

PODOTHERAPIE

Molenstraat 16, Haaksbergen
Tel. 053-5721254
www.podotherapievanderkuil.nl

Wij maken lopen en sporten weer tot een plezier!

De podotherapeut behandelt klachten aan voeten, 
knieën, heupen en de rug. Het kan hierbij gaan om 

klachten als gevolg van standsafwijkingen, over-
belasting, overmatige druk etc. Er wordt rekening 

gehouden met uw individuele wensen zoals 
bijvoorbeeld sportschoeisel of werkschoenen. 

Onze zolen worden volledig handmatig voor u 
geproduceerd en worden in veel gevallen vanuit uw 

aanvullende verzekering deels of in zijn geheel vergoed. 

WINKEL

Blankenburgerstraat 18
Haaksbergen
Tel. 053-5740310
www.gezondheidswinkel.nl

Alleen tijdens de Vitaliteitsbeurs!!!

vit D... 365 stuks voor € 14.95

Bij aankoop van een product aan onze stand, 
krijgt u een leuk presentje cadeau !!

Wees er snel bij: want op = op !!

Als er brand is in je straat en je moet je huis uit 
vanwege de rook die vrijkomt. Als je blaren loopt bij 

de Vierdaagse. Als je je enkel verzwikt tijdens een 
hardloopwedstrijd. Of als je flauwvalt bij het zien van je 

favoriete band op een festival. Dan zijn wij er voor je. 
Wanneer je ons nodig hebt, staan we voor je klaar. Doen 

we dat alleen? Nee. Ruim 21.000 vrijwilligers in heel 
Nederland helpen je als je in nood bent.

Wij organiseren de Collecte in onze buurt 
van 7 t/m 13 April 2019    Doet u ook mee? 

ZORG

A. Brouwerstraat 10, Haaksbergen
Tel. 053-4770962
www.rodekruis.nl

Meld je aan:
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KANTINE:
10.30 -11.15 uur Dinie Assink Blokfuit
11.30 -15.00 uur Livio Welzijn Russisch Biljart, sjoelen
11.30 -15.00 uur Schaakvereniging H.E.C. Schaken
15.15 -16.00 uur Johan ter Brugge Keybord
 Hermien de Leeuw Saxofoon / zang
DEMONSTRATIES 
09.30 -10.00 uur ClipperS Crew Welkomstconcert
10.00 -10.15 uur Nienke Schuppers, bsc Welkomstwoord en opening
 Jan Herman Scholten, wethouder
 Ben Steneker, countryzanger
10.15 -10.30 uur ClipperS Crew Welkomstconcert
11.30 -11.50 uur Massage Mobiel Stoelyoga
12.00 -12.20 uur Steps Dance & Entertainment Seniorenballet
12.30 -12.50 uur Veilig Verkeer Nederland Fiets-verkeerskennistest 
12.50 -13.00 uur Loterij 

13.00 -13.20 uur Livio Bootcamp/ buitensport
13.30 -13.50 uur Carefit4all   BBB combi
14.00 -14.20 uur Steps Dance & Entertainment Zumba
14.30 -14.50 uur Veilig Verkeer Nederland Fiets-verkeerskennistest
15.00 -15.10 uur Loterij 

IN DE ZAAL
13.00 -16.00 uur Teatro Productions Typetje 
10.00 -16.00 uur Bowls vereniging Haaksbergen Bowlsdemonstratie shortmat
10.00 -16.00 uur Eerstelijns Zorg Haaksbergen Valpreventie
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Tel. 06-23989213   noaberpoort.nl

Elke maandag, dinsdag & donderdag
van 10.00-13.00 uur

vrije inloop

A. Brouwerstraat 10
www.wijkracht.nl


