
“Het XL Businesspark is even in beeld ge-

weest”, vertelt directeur Jan Bernard Wolters 

van Reobijn deze middag. De laatste aan-

bouw bij het spuitgietbedrijf is nog niet eens 

helemaal klaar en toch praat hij al weer 

over verhuizen. Hoe zit dat? Het bedrijf wil 

graag machines die tot wel drie keer hoger 

en breder zijn dan het huidige machinepark, 

maar dat past zelfs na de uitbreiding niet in 

het bestaande pand. Er kwam echter een 

verrassende oplossing en Wolters deelde de 

primeur hiervan met de tientallen aanwezi-

ge IKT’ers: buurman Meindersma verkocht 

hem deze week zijn terrein. Eind 2017/begin 

2018 wordt diens pand gesloopt en komt 

hier de nieuwbouw voor Reobijn. 

Porselein wordt plastic

De zaken gaan dus goed. Ook wel begrij-

pelijk, want waar zit tegenwoordig geen 

kunststof meer in? De porseleinen doppen 

van de Grolsch beugelfles zijn bijvoorbeeld 

In Haaksbergen giet het heel vaak. In ieder geval bij Reobijn, want 

het bedrijf spuitgiet bijna continu. Plastic, om precies te zijn. Logisch 

dus dat IKT-deelnemers tijdens het bedrijfsbezoek in april een ‘vers 

gegoten’ plastic gieter ontvingen. 

Waarom giet het in 
Haaksbergen?
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nu van plastic, inclusief de bekende rode 

‘rubberen’ ring. Idem voor onderdelen van 

het start/stopsysteem in Audi’s, Porsches 

en VW’s. En de tijd van gietijzeren behuizing 

om schakelkasten is allang voorbij, net als 

de metalen dienbladen in de horeca. “Al 

deze kunststof onderdelen, halffabricaten 

en eindproducten komen tegenwoordig van 

Reobijn”, zo vertelden medewerkers trots 

tijdens de rondleiding. 

Geen (verkoop)personeel

De rondleiding trok ook langs T-Technics, 

dat in het nieuwe aanbouwdeel van het 

pand zit. Het kleine team dat hier werkt 

produceert en verhandelt er gasveren en 

trekveren voor onder meer caravans en 

aanhangers. T-Technics, eveneens eigen-

dom van Wolters, gaat modern om met 

verschillende p’s uit de marketingmix. Zoals 

de p’s voor personeel en promotie: “We 

hebben geen vertegenwoordigers en draai-

en geen beurzen. Alle promotie gebeurt 

door beter vindbaar te zijn op internet.” En 

hoe het zit met de p van prijs? “Voor gasve-

ren is elke prijs haalbaar. Er is namelijk geen 

vergelijkingsmateriaal en het gaat altijd om 

eenmalige of kleine series.” 

Ingebouwde maler

T-Technics kent een minder lange historie 

dan Reobijn. De geschiedenis van Reo-

bijn gaat terug tot Hazemeijer met zijn 

schakelkasten. De bedrijfsnaam dankt het 

aan de oprichtende broers Nijboer; draai 

die achternaam maar eens om… In al die 

jaren groeide de onderneming uit tot een 

modern bedrijf met een machinepark dat 

kleine aantallen afgekeurde producten zelfs 

meteen weer in dezelfde machine vermaalt 

tot grondstof voor de volgende serie 

bierflesdoppen voor Grolsch (600.000 

per week) of dienbladen voor McDonalds. 

Regent het dus bij die opdrachtgevers, dan 

druppelt het ook bij Reobijn. En die slaat 

dan weer aan het gieten…

•  ‘Porseleinen’ dop mét ring voor 

beugelfles (Grolsch)

•   Onderdelen voor cup-a-soup 

automaten

•  Behuizing voor schakelkasten (Eaton) 

en boilers

•  Kratten voor vleesverwerkers 

• Dienbladen (McDonalds)

•  Filtertje voor start/stopsysteem 

in o.a. Audi, VW en Porsche

Wat produceert 

Reobijn zoal?

“Regent het bij 
Grolsch,  

dan druppelt het 
bij Reobijn”
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