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bouwlocatie op de hoek op. Onderzoek heeft aangetoond treden. Het verzoek om een bouw eUll1lfl<jer, fadt nse e e -
Sonderenstraat/Eibergsestraat. dat de bouwverordening niet stop op te leggen, wijst ze dan ook wv.'W.tiect~emulder.nl Donderdao kcopavond Parkeren voor 
Baakman vroeg om de bouwstop, wordt overtreden. af. 

Thaise voetmassage 
aan de Hibbertsstraat 
HAAKSBERGEN - Haaksbergen krijgt 
een voetmassagepraktijk. Aan de 
Hibbertsstraat 27 vestigt zich per 
12 juni De Voetensalon van M. 
1\veesap. Zijn onderneming is nu 
nog gevestigd in Enschede, maar 
zit daar te krap in het jasje. 

De Voetensalon verzorgt voeten
massages en stoelmassages. Bij dat 
laatste moet gedacht worden aan 
massages aan ruglnek, armen, 
schouders en hoofd. Op de huidi
ge plek aan de Oliemolensingel in 
Enschede is daarvoor eigenlijk on
voldoende ruimte. 

Uitbreiding aan de drukke singel is 
niet mogelijk. Vandaar de verhui
zing naar Haaksbergen, waar ook 
meer ruimte is. De klanten van De 
Voetensalon komen, volgens de ei
genaar, zelfs uit Den Haag. Dus 
naar Enschede of Haaksbergen rij

den maakt dan niet uit, is de filoso
fie van de ondernemer. De locatie 
aan de Hibbertsstraat heeft vol
gens 1\veesap als voordeel dat het 
goede parkeergelegenheid biedt en 
ook per openbaar vervoer makke
lijk te bereiken is. 
De Voetensalon heeft twee gedi
plomeerde therapeuten van Thai
se komaf in dienst: Pun en Solo. 
Zij vinden het jammer dat veel 
mensen in het algemeen minder 
aandacht aan hun voeten besteden 
dan die verdienen. "Elke dag moe
ten de voeten het lichaamsgewicht 
dragen en soms een veelvoud er
van, bij werken en sporten bijvoor
beeld." 

De medewerkers van De Voetensa
Ion gebruiken de massagetechniek
hebben om de voeten te bevrijden 
van de dagelijkse spanningen, ze 
weer energie te geven en daarmee 

Hollin] 
stelt ei: 

Voetmassagepraktijk De Voetensalon is nu nog gevestigd in Enschede. 
Vanaf 12 juni zit het bedrijf in Haaksbergen. archieffoto Lars Smook 

lichaam en geest te ontspannen. een uur. Meer informatie: 
Een behandeling duurt ongeveer www.voetensalon.nl 
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Grondeigenaa 
zekerheid real 
bouwplan GO( 
HAAKSBERGEN • J. He 
van het veelbespro~ 

tussen Aert van 
Goorsestraat, is ber 
verbindingspad aan 
sen de twee strater 
als eis dat hij dan 
krijgt dat hij zijn I 
realiseren. Die me, 
wethouder B. Eshui 
de raad. Hollink wil 
kantoren bouwen, 
komst desgewenst t( 
verbouwen zijn. 
Eshuis legde uit dat 
het pad, inclusief a 

is nog .~ie.t het be 
lO'n 15.000 euro ui 


