
Wie vanuit Twente richting de Achterhoek rijdt, ervaart het al 

maanden: er wordt gewerkt aan de N18 op het tracé Varsse-

veld-Enschede. Nieuwe bochten ín de weg, viaducten óver de 

weg, oponthoud óp de weg. Tja, het moet nou eenmaal eerst 

slechter worden voordat het beter wordt. Voor beide zorgt Noa-

ber18 op dit moment.

Hoera voor Haaksbergen, Eibergen & Usselo?

Na jaren van ideeën en plannen ontwikkelen komt er nu eindelijk 

schot in de zaak: een snellere doorgaande route, die ook nog 

eens de veiligheid en leefbaarheid in Eibergen, Haaksbergen 

Hij zit er weer aan te komen, het meest sportieve netwerkevenement 

van het jaar bij IKT: het  IKT-golftoernooi. Drommen zakenmensen uit 

de regio komen hier steevast op af. Logisch, zij kennen het actieve én 

ontspannen karakter van dit toernooi. Dé kans om nieuwe mensen te 

leren kennen en contacten met bestaande zakenrelaties te verdiepen.

Dit zijn de succesfactoren

Wat het jaarlijkse IKT-golftoernooi bovenal zo geslaagd maakt? Spelen 

op 9-holesbanen met als afsluiter een maaltijd. Overigens eindigen 

alle vijf de toernooidagen zo rond 20.30 uur, zodat u ook nog iets aan 

de avond hebt. Leuke bijkomstigheid: u ontdekt dankzij de gevarieerde 

locatieopzet drie prachtige Twentse golfbanen in één toernooi!

Vijf toernooidagen

Het toernooi vindt plaats op de volgende dagen:

- Dinsdag 16 mei De Koepel Wierden

- Donderdag 1 juni Twentsche Golfclub Delden

- Maandag 12 juni Golfclub Driene Hengelo

- Donderdag 22 juni De Koepel Wierden

- Dinsdag 4 juli Twentsche Golfclub Delden (finaledag)

Voeg uw eigen netwerkelement toe

Het is de bedoeling dat u twee van de vijf toernooidagen meedoet of 

een vervanger stuurt. Tip: uw (zakelijke) introducé is ook welkom om 

mee te doen!

Langs de A35, bij de Zuiderval, torent hij al een jaartje 

boven de massa uit: Van der Valk Hotel Enschede. Opgezet 

door Paul van der Valk, die al meerdere vestigingen in 

Oost-Nederland heeft. Gerund door zijn dochter, de jonge 

Van der Valk-telg Fleur. 

Doe maar duurzaam

De invulling van de kreet ‘duurzaam’ kreeg bij de 

bouwplannen van het hotel een belangrijke rol. Wat 

betekent dat in de praktijk? 
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Alles wat u wilt 
weten over de N18

Sportief netwerken tijdens traditionele IKT-golf 

Wat kunnen we 
leren van deze 
‘vogel’?
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Interessante bijeenkomsten voor in de agenda!
en Usselo gaat verbeteren. Rijkswaterstaat leidt de route namelijk om deze 

dorpskernen heen. 

Openluchtbezoek

IKT-Haaksbergen organiseert een ‘bedrijfsbezoek’ aan dit tracé. Tijdens dit 

bezoek in de open lucht krijgt u uitleg over een aantal aspecten rondom de 

belangrijkste verbindingsweg tussen twee regio’s. 

Onderwerpen die aan bod komen:

- een terugblik (vanuit welke positie komen we)

- uitleg over wie aannemer Noaber18 is

- wat gebeurt er precies aan de weg

- waarom gebeurt dit

- wat zijn op dit moment de gevolgen voor de ondernemers in Haaksbergen

 En wat merken gasten hier van? En hoe regionaal is het gebouw 

eigenlijk wat betreft bouwpartners? We horen én zien er alles over 

tijdens het bedrijfsbezoek van IKT-Enschede.

Slaapverwekkend of aandachttrekkend?

Proefslapen… dát mocht vorig jaar vóór de opening van het hotel. 

Tijdens ons bedrijfsbezoek zit dat er niet meer in. Wél krijgen we 

een inkijkje in de keuken, figuurlijk en misschien ook wel letterlijk. 

Want de koelcellen zijn bijvoorbeeld opvallend klein; we ontdekken 

deze middag hoe dat komt. Ook worden we bijgepraat over 

hoe het nu gaat met de omzet en het soort publiek dat er komt. 

Kortom, een bezoek om veel van te leren.
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