
Inzichten  scheppen  uitzichten



 

Inhoudsopgave Opzetten van netwerken en van start gaan met projecten. 

In het NINO Hochbau economisch expertise- 

centrum bevinden zich verspreid over vijf  

verdiepingen, op ongeveer 10.000 m2 aan  

kantoorruimte en grondoppervlak, meer dan 

30 innovatieve dienstverleners, advies- 

ondernemingen en instellingen. Het voor-

malig kenmerk van de NINO AG en het 

huidig industrieel monument zorgt voor een 

krachtbundeling aan weten en expertise 

in verschillende branches. Het is een denk- 

fabriek met nationale betekenis en  

dient als centrale aanspreekpunt voor

oprichters, ondernemers en burgers in  

de regio. Netwerken bginnen en  

onderhouden, kennis en expertise

bundelen en daardoor voor onze klanten 

meerwaarde creëren, is voor ons, 

de huurders van de NINO Hochbau  

economisch expertisecentrum een ge- 

zamenlijk doel. Door onze samenwerking 

met nationale netwerken van onderwijs, 

ontwikkeling en wetenschap, ontstaan er 

extra synergiën die wij kunnen benutten. 

Als aanspreekpartner voor uw belangen  

staan wij u ter zijde en adviseren en  

begeleiden wij u graag. Tevens beschikken 

wij over 550 m2 aan indrukwekkende  

ruimtes met goede sfeer voor vergaderingen 

en seminars, zoals in het stadsmuseum 

Nordhorn met de tentoonstelling “mensen, 

mode en machines”. Dit bij elkaar opgeteld 

zorgt voor het complete aanbod van NINO 

Hochbau. Wij heten u graag welkom!

1. Voorzitter, chief marketing associatie 

NINO Hochbau Kompetenzzentrum Wirtschaft e.V.

Bernd-Heinrich Hagmann
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Een kenmerk van Nordhorn wordt 
een expertisecentrum voor de regio    Gebruiksconcept en coöperatie
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De NINO Hochbau bouwt een indruk- 

wekkende brug tussen het textielverleden  

van de Grafschaft Bentheim en haar  

economische toekomst. Het vroegere  

weverijgebouw van het vroegere textiel- 

concern NINO – het grootste en  

betekenisvolle industriemonument van  

de regio – werd al in het jaar 1929 naar 

het ontwerp  van de gerenommeerde 

Philipp Jakob Manz gebouwd. Met 

een investeringsvolume van on-

geveer 25 miljoen euro werd dit  

monumentale pand omgebouwd tot een  

innovatie en netwerkplatvorm voor de  

nationale economie. 

NINO-Innovatie betekent  

optimalisering van plaats.

Als zuidelijk deel van de Emsachse werd 

Nordhorn een groeiende ontwikkelingsregio 

van het noorden en werd het, mede door 

deze economische groei, een poort naar 

Westfalen en het Ruhrgebiet. In het hart 

van de EUREGIO en het samenwerkende  

Europa is Nordhorn een natuurlijke brug  

van en naar Nederland.

Niet meer in de nabijheid van de kanalen-

haven en het goederentreinstation, maar 

de directe verbindingen naar de snelwegen  

A30 (oost – west) en A31 (noord – zuid) 

– zijn de huidige locatievoordelen van de 

NINO Hochbauhaus. Een moderne glasvezel-

aansluiting biedt de toekomstgerichte toe-

gang tot de “data-snelweg” van het World 

Wide Web. Zij zorgt voor de mogelijkheid 

van het gebruiken van een huis eigen data-

centrum met een centrale IT-dienstverlen-

ingsaanbod voor alle gebruikers. 

Complexe economie in het  

economische gebouw. 

In het NINO Hochbau economisch expertise- 

centrum bevinden zich verspreid over vijf 

verdiepingen, op ongeveer 10.000 m2 aan 

kantoorruimte en grondoppervlak, meer 

dan 30 innovatieve dienstverleners, advies-

ondernemingen en instellingen. Door de 

krachtbundeling aan weten en know-how 

in verschillende branches, is het een denk-

fabriek met nationale betekenis en dient 

het als een centraal aanspreekpunt voor op-

richters, ondernemers en burgers in de regio.

Daarbij maken we gebruik van het 

gebruiksconcept dat staat voor de vier afge- 

stemde componenten. Dit zijn:  Communicatie, 

coöperatie, coördinatie en competenties. 

Deze componenten bij elkaar zorgen ervoor

dat het NINO Hochbau een economisch  

servicecentrum en communicatie-platform is. 

Het economisch expertisecentrum is daarmee 

een regionale dienstverlener voor cluster- 

en netwerkmanagement.

Het gebruiksconcept verbindt de volgende vier op elkaar afgestemde 

componenten:

Coöperaties:

Samenwerkingen met nationale netwerken 

als het onderwijs, ontwikkeling en weten-

schap, zoals economie, politiek en overheid 

creëren door en door in ieder omgeving 

perspectieven en synergiën. Netwerken 

ontwikkelen en onderhouden, kennis en  

expertise bundelen en daardoor meerwaarde 

naar onze klanten toe ontwikkelen, is het 

doel van de aanwezige huurders in de NINO-

Hochbau economische expertisecentrum.

Onze partners 

• IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

• Deutsch-Niederländische Handelskammer

• EUREGIO

• Stadt Nordhorn

• Land Niedersachsen

• Landkreis Grafschaft Bentheim

• Wachstumregion Ems-Achse e.V.

• Verbund Niederländisch-Deutscher  

   Unternehmen

Coördinatie >  

Beslissingen, coördinatie, adviserend, 

stimulatie en financiering van regionale 

economische projecten. 

Communicatie > 

Conferenties, presentaties,  

evenementen en informatie-uitwisseling 

in een spraakmakende omgeving. 

Coöperatie > 

Representatie en veelzijdige  

verbindingen van en naar Europa voor 

economie en wetenschap. 

Competentie > 

Productie van weten en welvaart door 

informatieverwerking met de modernste 

technologie.

NINO Hochbau GmbH & Co. KG

NINO-Allee 11

48529 Nordhorn

Telefoon: +49 (0) 59 21 80 93 30

Fax: +49 (0) 59 21 30 93 43

info@nino-hochbau.de

www.nino-hochbau.de

Kompetenzzentrum Wirtschaft
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Die 1. Adresse für Wirtschaft, Technologie und Bildung

SEG
Sanierungs- und

Entwicklungsgesellschaft

NINO-Allee 11, 48529 Nordhorn
www.nino-seg.de

Ansprechpartner:
Peter Tautz (0 59 21) 80 93 51

Gerhard Woltering (0 59 21) 80 93 50

mitten im niederländisch-norddeutschen Wirtschaftsraum
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NINO-Wirtschaftspark
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Het NINO-bedrijvenpark, dat direct verbonden 

is aan de NINO Hochbau biedt speciaal voor 

dienstverleners zeer goede randvoorwaarden.

De vestiging is vlakbij de binnenstad, in het 

hart van de Euregio, ligt maar 16 minuten met 

de auto naar de snelweg, ligt op tien minuten 

 afstand van Nederland, ligt tien minuten 

te voet naar de stad en beschikt over de  

modernste technische toegangen (glasvezel-

aansluitingen en een datacentrum).

Van zulke standaardvoordelen kan een dienst-

verlener alleen maar dromen. Dit vooral,  

wanneer hij over een grotere oppervlakte 

beschikken moet, aangezien grotere grond-

stukken in de meeste regio’s alleen maar in 

de periferie worden aangeboden en niet zo-

als bij ons in het NINO-park. Een goed zes  

hectaren stuk perceelgrond is beschikbaar 

waarin u kunt investeren.

 

NINO-bedrijvenpark ... ... midden in de Nederlandse en Noord-Duitse economische omgeving!

NINO Sanierungs- und  

Entwicklungsgesellschaft mbH 

NINO-Allee 11 • 48529 Nordhorn

Telefoon: +49 (0) 59 21 80 93 30

www.nino-seg.de

Informatie over het  

NINO-Wirtschaftspark

De grondstukken van het NINO- 

Wirtschaftspark zijn bedoeld voor on-

dernemingen uit de dienstverlenings- 

sector, die op zoek zijn naar 

vestigingen in de buurt van de binnen- 

stad. Een verbinding met het moderne 

glasvezelnetwerk NDIX is op het gehele 

terrein beschikbaar. De NINO-Hochbau 

heeft zijn functie als netwerkplatform 

en fungeert alsde motor in het centrum 

van dit bedrijventerrein. 

Totaaloppervlak:

ongeveer 6 hectaren

Kavel:

Vrij in percelen te verdelen
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Het eerste adres voor economie, technologie en ontwikkeling

  Sanering en 
ontwikkelingsvennootschap

  Sanering en 
ontwikkelingsvenootschap

... midden in de Nederlandse en Noord-Duitse economsche omgeving!



Of het nu een vergadering, ontvangst,  

informatie-evenement, seminaar of een 

congres is, in het NINO Hochbau staan 

vier evenementenruimtes met een eigen  

karakteristieke atmosfeer tot uw beschik-

king. Onze seminaar en vergaderruimtes  

beschikken over totaaloppervlak van  

ongeveer 550 vierkante meters en over een 

variabel ruimteconcept. De ruimtes bevinden 

zich op twee verdiepingen en beschikken 

over fraai meubilair en de moderne techniek.

Voor grote evenementen bieden wij u naast 

de vier vergaderruimtes op de begane grond 

en op de eerste verdieping, ook speciale  

ruimtes en een buitenterrein aan. Op  

aanvraag kunnen ook evenementen in de 

ruimtes van het stadsmuseum van Nordhorn 

worden gehouden.
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Mensen, mode en machines Dagen in het industriemonument 

De bijzondere highlights van de  

tentoonstelling:

• Ensceneringen, waaronder: “1986: Povel, 

Emma Peel en de Swinging Sixties”

• Fotokabinet met modefotografie van 1950 

tot en met 1990

• Fotoalbums over textiele industriefotografie 

van 1942 tot en met 1999.

• Ruimte-ensceneringen zoals “1977: NINO, 

Karl Lagerfeld en de Vogue”

• Modeshows: Een kijk op de catwalk van het 

jaar 1950 tot aan 1999.

• Wandmontages zoals “Paul Flora tekent voor 

NINO” met originele tekeningen van de 

Zwitserse kunstenaar en “René Gruau tekent 

voor NINO” met illustraties van de Parijse 

mode-tekenaar .  

• Dressing Room – de modeboetiek van het 

stadsmuseum met een grote keuze uit  

oorspronkelijke kleding om aan te trekken 

en te verkleden in “retro-look”.

•  Slideshow “NINO-Bedrijfsvoering 1955”

• Museumbioscoop met “Textilgeschichte 

im laufenden Bild” (Textielgeschiedenis 

in lopend beeld). Een documentatie-

bioscoop met korte films zoals de “NINO— 

Werberolle” (NINO-reclamerol) uit de jaren‚ 

50 en uit 1968 de film “mrs. Emma Peel 

Modekrimi”(modedetective) met in de  

hoofdrol Diana Rigg uit “mit Schirm,  

Charme und Melone (the Avengers)

De openingstijden:

Dinsdag, woensdag, vrijdag,

zaterdag 14.00 – 18.00 uur

Donderdag 14.00 – 21.00 uur

Zondag 11.00 – 18.00 uur

Rondleidingen door de tentoonstelling zijn 

na het maken van een telefonische afspraak 

(0 59 21 72 15 00) ook buiten de openings-

tijden mogelijk. Meer informatie onder 

www.stadtmuseum-nordhorn.de

Stadtmuseum Nordhorn

Werner Straukamp, M.A.

Telefoon: + 49 (0) 59 21 72 15 00

of + 49 (0) 59 21 30 84 82

kontakt@stadtmuseum-nordhorn.de

www.stadtmuseum-nordhorn.de

NINO Forum GmbH

Telefoon: +49 (0) 59 21 80 93 30

Fax: +49 (0) 59 21 80 93 43

info@nino-forum.de

www.nino-forum.de

Manz-Saal op het begane grondoppervlak 
Grootte van de ruimte: 323 m2, stoelen in rijvorm: 
370 personen, theateropstelling: 180 personen, 
vierkante opstelling: 150 personen

NINO op de 1e verdieping
Grootte van de ruimte: 96 m2, stoelen in  
rijvorm: 80 personen, theateropstelling:  
32 personen, carré-vorm: 28 personen, 
blokopstelling: 24 personen

Povel op de 1e verdieping
Grootte van de ruimte: 40 m2, stoelen in rijvorm: 
22 personen, theateropstelling: 12 personen,   
carré-vorm: 16 personen, blokopstelling:  
16 personen

Rawe op de 1e verdieping
Grootte van de ruimte: 91 m2, stoelen in rijvorm: 
80 personen, theateropstelling: 32 personen,  
carré-vorm: 28 personen, 
blokopstelling: 24 personen
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Uit de Regio ...

Aus der Region ...

Wat u ook motiveert, wij helpen u uw wensen 

en doelen te bereiken. Dit is ons basisprincipe 

en onze verplichting als coöperatieve bank. 

Wij zien ons als een integrale begeleider op 

alle economische thema’s bij zowel de bedrijfs-  

als de particuliere kant van de ondernemer. 

Het volledig adviseren van de bedrijfsklanten 

dekt daarmee zowel het behoefte als het  

liquiditeitsmanagement, de financiering, de  

bedrijfspensioenvraagstukken, als ook de  

vermogensinvesteringen, bedrijfsopvolgingen, 

oprichting van bedrijven en ondernemingsont-

wikkelingen.

... voor 
de regio!

... voor de regio!

De mensen uit Grafschaft Bentheim zijn al  

ruime 100 jaar onze motor.

Het adviesteam “Freie Berufe und Institutionen” 

(“Vrije beroepen en instellingen”) kent de 

 interesses en behoeftes van zijn klanten en hun 

algehele beroepsverplichtingen. Het team is er- 

varen en competent. Wij kennen onze klanten, 

hun markt en houden rekening met de alsmaar  

wisselende structuren. Op ons vertrouwensvol, 

bekwaam en eerlijk advies kunt u rekenen.

Alles bij elkaar zullen onze adviezen over de 

thema‘s bedrijfsvoorzorg en het afdekken van 

bedrijfskwesties in het “Kompetenzcentrum 

Vorsorge”(competentiecentrum voorzorg), door 

gekwalificeerde adviseurs worden uitgevoerd. 

Grafschafter Volksbank eG

Telefoon: +49 (0) 59 21 1 72-0

Fax: +49 (0) 59 21 1 72-237

info@grafschafter-volksbank.de

www.grafschafter-volksbank.de 

 

Grafschafter Volksbank eG

Bernd-Heinrich Hagmann, procuratiehouder,

filiaalleider bedrijfsklanten Nordhorn

 

Grafschafter Volksbank eG

Gerrit Knoop, procuratiehouder 

Bereichsleiter Freie Berufe und Institutionen
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Bedrijfsklanten



Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn, 

ExistenzgründungsCenter

Hermann Hood, hoofd van het ExistenzgründungsCenter

ExistenzgründungsCenter 
van de Sparkasse. 
Goed voor die Grafschaft.
Het opstart voor ondernemerscentrum van de 

Sparkasse biedt uitgebreide financiële diensten en 

op maat gemaakte producten. Ondernemers krijgen

hier een krachtige starthulp, passende kredieten 

en een begeleiding op samenwerkende basis, die 

ver over de startfase heen gaat:

Financieringsvragen
• Financiering van investeringen 
• Financiering van bedrijfsmiddelen
• Publieke financiering
• Leasing
• Factoring
• Mezzanine-kapitaal
Bedrijfsadvisering
• Rating
• Bedrijfseconomische adviezen
• Branche informatie
• Aanvullende pensioenen
• Bedrijfsopvolging
Risicomanagement
• Operationele veiligheid
• Particuliere beveiliging
• Debiteurenbeheer
• Afdekken van rente- en valutarisico‘s
Vermogensschepping
• Vermogensopbouw
• Vermogensoptimalisatie
• Vermogensmanagement
• Onroerend goed 
Buitenlandse zaken
• Land en marktinformatie
• Betalingsverkeer
• Bescherming van de activa en productleveringen 
• Deviezenhandel 
• Valutabepalingen
• Financiering buitenlandse handel
Electronic-banking
• Elektronisch betalingsverkeer
• Internetbetalingssystemen
• Betaalkaartensysteem
• Cash Management

Hermann Hood 

Telefoon: +49 (0) 59 21 98-1 80

links: Carsten Hauser

Telefoon: +49 (0) 59 21 98-3 32

rechts: Christian Dirksmeyer

Telefoon: +49 (0) 59 21 98-2 16

Fax: +49 (0) 59 21 98-3 40

info@sparkasse-nordhorn.de

www.sparkasse-nordhorn.de

Kreissparkasse
Grafschaft Bentheim zu Nordhorn

Niks ligt meer in  
de buurt ...
…. als centrale inlooppunt in de Grafschaft  

Bentheim staat voor u de Wirtschaftsförderung  

(economische stimulering Grafschaft Bentheim) 

van het district in alle fases van de ondernemings- 

ontwikkeling aan uw zijde. 

Wij kunnen u een breed scala aan economisch 

stimulerende punten aanbieden. Daartoe tellen 

het ondernemingskantoor, de starters- en nieuwe 

vestiging, de inventarisatie en ontwikkeling, 

de innovatiestimulering, het samenwerkings-

management, zoals ook de arbeids- en huis- 

vestigingsmarkt. Wij spreken met u over de  

locatie en oprichtingsvragen, zorgen voor een 

transparantie in de ontwikkelingsjungle, onder-

steunen u bij innovatieve projecten en helpen 

u bij het binnenhalen van vak en net afge- 

studeerde arbeidskrachten. Daarbij wordt u door 

ons ondernemingskantoor vanuit één centraal 

punt begeleid. 

Het motto “Grafschaft Bentheim – eenvoudig

dichterbij” staat bij ons als norm, om uw inten- 

ties zo onbureaucratisch en ongecompliceerd 

mogelijk te ondersteunen. Voor de stimulering 

van de economie behoort ook de coördinatieplaats 

“Frauen und Wirtschaft” (vrouwen en economie).

Deze plek biedt adviezen voor vrouwen en

mannen, die van planzijn weer terug te 

keren op de arbeidsmarkt, na een periode 

van ouderschapsverlof door gezinsuitbreiding. 

Wirtschaftsförderung

Landkreis Grafschaft Bentheim

Telefoon: +49 (0) 59 21 96-23 00

Fax: +49 (0) 59 21 96-23 99

wifoe@grafschaft.de

www.grafschaft.de

Eenvoudig  
dichterbij ...

Wirtschaftsförderung Landkreis Grafschaft Bentheim

links Ralf Hilmes, Afdelingsleider economische stimuleringen 

rechts Dr. Michael Kiehl, Leider op het vakgebied  

economische stimulering en 

Wirtschaftsförderung
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ExistenzgründungsCenter.(Startersbureau ondernemerscentrum) van de Sparkasse. Goed voor die Grafschaft.



Drie verenigingen – een doel:  
Het hebben van een  
sterke lokale partner
  
Als partner van de regionale economie zijn wij 

met drie verenigingen: Wirtschaftsvereinigung 

(economische vereniging) der Grafschaft  

Bentheim e. V., Bildungswerk (educatief instituut) 

der Grafschafter Wirtschaft e. V. , Arbeitsmedi- 

zinische (arbo medisch) Zentren Nordwest e. V.

Het doel van de economische vereniging is om 

de sterke punten van de regionale economie te 

combineren en daarmee waarde toe te voegen aan 

onze ongeveer 210 ledenbedrijven. Dit bereiken 

we met de vier pijlers: Informatieoverdracht,  

interessevertegenwoordiging, public relations en 

zorgen voor gezamenlijke aankopen.

Het educatief instituut heeft zich gespecialiseerd

op de vraag naar gekwalificeerd personeel in de 

regionale economie. Ervaren professionals en  

managers uit de industrie en betrokken leer- 

krachten uit de schoolsector geven hun kennis 

door vanuit de praktijk voor de toepassing in 

eigen omgeving.

De Arbo medische centrums Nordwest begeleiden

meer dan 230 ondernemingen met ongeveer 

16.000 werknemers in alle aspecten van de  

geneeskunde op arbeidsvlak en de veiligheid 

op het werk. Met een breed scala aan dienst- 

verleningen werken wij aan het gezond houden 

van de werknemers. 

Wirtschaftsvereinigung der 

Grafschaft Bentheim e. V.

Bildungswerk der Grafschafter Wirtschaft e. V.

Arbeitsmedizinische Zentren Nordwest e. V.

Telefoon: +49 (0) 59 21 78 01 32

www.wirtschaft-grafschaft.de

Economie – Grafschaft: Gezamenlijk sterk!
Wij zijn e

r 

voor u!

Als eerste  
aanspreekpartner
voor uw zakelijke behoeften, staan wij, van de 

stad Nordhorn (economische stimuleringen), voor 

u klaar.

Onze manier van handelen is daarbij zowel op 

service- als op dienstverlening georiënteerd en 

is primair bedoeld voor uw interesses als onder-

nemer. Als betrouwbare partner en “ondernemers- 

begeleider in het beheer” bemiddelen wij u in 

korte termijn vakoverstijgend naar de juiste  

contactpersonen.

We streven het liefste naar één centraal punt 

als aanspreekpartner, om zo korte paden te  

bewandelen en snelle service mogelijk te laten 

zijn. Ook kunt u gebruik maken van ons sterk  

netwerk met andere instanties en instituten 

zoals de Wirtschaftsvereinigung (economische 

vereniging), IHK (KvK), de overkoepelende  

organisaties voor alle KvK’s voor de ambachten 

(Handwerkskammer) of Nbank.

Alle vragen m.b.t. de thema‘s: 

• Opstarten

• Bedrijfsresultaat uitbreiding / verhuizing

• Opstart- en operationele adviezen

• Financieringsadvies en financiering

• Bouwprojecten

• Bedrijfsruimtes

• Onroerendgoedbezit van bedrijven 

staan wij graag voor u beschikbaar. 

Wirtschaftsförderung

Stadt Nordhorn

Telefoon: +49 (0) 59 21 87 81 69

Fax: +49 (0) 59 21 87 86 81 69

wifoe@nordhorn.de

www.nordhorn.de

Wirtschaftsvereinigung der Grafschaft Bentheim e. V.

Bildungswerk der Grafschafter Wirtschaft e. V.

Arbeitsmedizinische Zentren Nordwest e. V.

Jutta Lübbert, bedrijfsleidster 

Wirtschaftsförderung Stadt Nordhorn

links Karsten Müller, leider economische stimuleringen 

rechts Helmut Treiber, economische ontwikkelingen
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Een sterk team aan uw 
zijde!

In ons kantoor staat het individu centraal.  

Belastingadvisering betekent voor ons de  

belastingtechnische en economische situatie van 

onze cliënt te analyseren en te verwerken. 

Een voortdurende optimalisering van de  

belasting- en bedrijfseconomische verhoudingen 

van onze cliënten is voor ons vanzelfsprekend. 

Als een vakbekwaam team ondersteunen en 

ontlasten wij u met een uitgebreid scala aan 

diensten. Ons team bestaat op dit moment uit 

5 belastingadviseurs en 35 zeer gemotiveerde 

medewerkers met kwalificering in verschillende 

vakgebieden.

De constante ontwikkeling aan de nieuwste  

belastingtechnische, economische en aan de  

sociale zekerheidswetgeving houden wij  

nauwlettend in de gaten, zodat wij dat kunnen 

bieden wat u van ons verwacht. 

Obremba + Partner

Steuerberatungsgesellschaft

NINO-Allee 11

48529 Nordhorn

Telefoon: +49 (0) 59 21 8 19 10-0

Fax: +49 (0) 59 21 8 19 10-99

Nordring 59

48465 Schüttorf

Telefoon: +49 (0) 59 23 96 06-0

Fax: +49 (0) 59 23 96 06-66

steuerberater@obremba.com

www.obremba.com

Competente beroepsontwik-
kelingen ... ook door projecten! 
Het opleidings- en technologiecentrum van het 

ambacht (BTZ des Handwerks GmbH) is de grootste

aanbieder van professionele en technische cursus- 

sen in de regio. De dochteronderneming van de 

Kamer van koophandel Osnabrück-Emsland en 

de regionale handelsgroep Grafschaft Bentheim, 

heeft vestigingen in Lingen, Meppen en Nordhorn. 

In de moderne werkplaatsen werken 120 full- en 

parttime medewerkers. Zij vervullen de educatieve 

missie van de BTZ met grote deskundigheid.  

Beroepsleerlingen leren door in verschillende be-

drijven te werken of komen juist naar ons. Ook 

hebben we leerlingen die aan omscholing doen, 

of krijgen we jonge mensen die we voorbereiden 

op hun opleiding en krijgen we medewerkers 

van bedrijven voor bijscholing. In de NINO-

Hochbau is het projectmanagement vertegen-

woordigd. De ontwikkeling en ondersteuning van 

nieuwe projecten in bij voorkeur de commerciële 

opleidingssector is hier de primaire taak.  In de  

afgelopen vijf jaar werd er voor ongeveer 6 miljoen 

euro aan ESA-middelen door aangevraagde sub- 

sidies van BTZ projecten aangevraagd dat  

gefinancierd werd door het regionaal als ook de 

het Europees sociaal fonds. Geld dat ten goede 

kwam voor regionale kleine en middelgrote  

ondernemingen in de vorm van kortingen op 

trainingen. Voor de netwerkspecialisten van BTZ 

biedt de NINO Hochbau het passend kader voor 

het nodige creatieve werk 

Die BTZ GmbH im NINO HOCHBAU

Telefoon: +49 (0) 59 21 30 83 271 oder 30 83 272

Fax: +49 (0) 59 21 30 83 273

verwaltung@btz-handwerk.de

www.btz-handwerk.de

Een sterk team aan 
uw zijde!

Obremba + Partner Steuerberatungsgesellschaft

v.l.n.r. Nils Obremba, jaarrekeningen, belastingaangifte, advies, Yvonne Aust, 

belastingadviseur; Claudia Sauerbier, jaarrekeningen, belastingaangiftes, controlling, 

kostenberekeningen; Renate Pingel, belastingen, agrarische boekhouding,  

Reinhard Obremba, belastingadviseur, 

kantoorhoofd 

Competente beroeps-ontwikkelingen ... ook door projecten! 

 

BTZ des Handwerks GmbH

Tilman Stürmer, bedrijfsleider
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De geschiedenis op het spoor!

Mensen, mode en machines 

Stadsmuseum Nordhorn in de NINO-Hochbau

Het Stedelijk Museum Nordhorn is met zijn  

permanente tentoonstelling „Mensen, mode en 

machines textielcultuur en textielgeschiedenis 

uit Nordhorn”  het cultureel ontmoetingspunt in 

de NINO-Hochbau. Op de authentieke plaats van 

de voormalige textielproductie maken wij een 

brug naar de textielgeschiedenis. Met zijn grote  

bedrijven NINO, Povel en Rawe werd Nordhorn  

tot ver in de jaren 80 gezien als een van de  

beduidendste textielcentra van de Bonds- 

republiek. Met een keuze uit ongeveer  

100.000 industriële en modefoto’s uit mode- 

en vakbladen en originele kleding in de NINO-,  

Povel- en Rawe-look, uit honderden staalboeken,

duizenden voorbeeldcoupons, uit collectie- 

catalogussen en uit historisch film en  

televisiemateriaal, is dit een unieke hulde aan 

de werk- en modewereld van de Nordhoornse  

industrie. Ontdek unieke modefoto’s van  

vooraanstaande fotokunstenaars zoals Helmut

Newton, F.C. Gundlach, Regina Relang en 

Christa Peters. Ontmoet de werkwereld van  

het textiel  in esthetisch hoogwaardige en  

indrukwekkende documentairefotoseries van  

Otto Steinert Charles Wilp en Paul Wolff.

De kerncompetenties van het Stedelijk Museum

Nordhorn  zijn:   Verzamelen - bewaren - onderzoeken – 

tentoonstellen en het overdragen van kennis 

van de bijzondere geschiedenis van het voormalig

centrum der  textielfabrieken in Nordhorn. 

Stadtmuseum Nordhorn

Telefoon: +49 (0) 59 21 72 15 00 of 30 84 82

kontakt@stadtmuseum-nordhorn.de

www.stadtmuseum-nordhorn.de

Stadtmuseum Nordhorn historisch museum m.b.t. de stad en textielgeschiedenis  

Werner Straukamp M.A., museumdirecteur.  

Thinking outside the box!

Als professionele reclame- en ontwerpbureau 

overtuigen wij niet alleen door de creativiteit 

en de slimme ideeën, maar ook door het  

concept en de volledige begeleiding van  

de klanten. Een optimaal marketingconcept 

wordt door ons altijd individueel bewerkt en niet  

vanuit kant en klare ingrediënten geleverd. Onze  

klanten krijgen een strategisch en op maat  

gemaakt marketingconcept, dat verschillende  

reclameactiviteiten bevat.

Ons scala aan prestaties strekt zich uit van  

advisering op marketingniveau en klassieke  

reclame, tot aan professionele entrees op het  

internet, zoals omvattende antwoorden op het  

gebied van new media. 

Bij ons staat de klant centraal bij het denken 

en handelen. Persoonlijke advisering is voor ons  

vanzelfsprekend. Wij stellen als voorwaarde om  

de klant precies te kennen, om zo succesvolle  

marketingconcepten te ontwikkelen en te  

realiseren. Alleen zo springt de vonk over  

en wekt deze passie om nieuwe ideeën te  

ontwikkelen

bj freiSign Werbeagentur GmbH

Telefoon: +49 (0) 59 21 30 83 6-0

Fax: +49 (0) 59 21 30 83 6- 20

info@freisign.de

www.freisign.de 

www.basiswerbung.de 

www.facebook.de/freisign.werbeagentur

Eens vanuit e
en 

ander perspe
ctief 

denken

 

bj freiSign Werbeagentur GmbH

Beate J. Wunder, bedrijfsleidster en aandeelhouder reclame 

en strategisch marketing
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Uw Rechtsafdeling!

Wij zijn een oplossingsgerichte advocatuur

dat zich gespecialiseerd heeft op problemen 

en geschillen van economische aard en kan 

worden gezien als uw eigen “rechtsafdeling”

 van uw onderneming. 

Wij geloven dat bij goed advies op het gebied 

van recht, men niet alleen moet kijken naar het 

woord recht in zijn algemeenheid. Dit woord 

dient niet voor alleen eigen gebruik, maar 

speelt veel meer als factor mee voor het behalen 

van succes. Het staat niet in het middelpunt, 

maar deze dient uw eigen doelen. Zij zet de  

ervaringen van uw brancheomgeving en uw

behoeften net als de vaardigheid om zich 

te ontwikkelen in de juiste strategie en 

juridische kwaliteit om. 

Op basis van verschillende ervaringen en  

opleiding- als praktijkgebieden, gaan wij af

op onze eigen voorstelling van advies en

vertegenwoordiging. Met deze doelen groeien

wij ook verder. 

DR. GRUNDMANN Rechtsanwälte

Partnerschaftsgesellschaft

Telefoon: +49 (0) 59 21 80 19-0

Fax: +49 (0) 59 21 80 19-19

info@rae-grundmann.de

Uw partner m.b.t. 
De zaak “recht”

DR. GRUNDMANN Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, 

v.l.n.r. Anke Stegemerten-Wilhelm, Dr. Jörg Grundmann, Dr. Bert Dasselaar,

Patricia Stepputtis-Gesing, advocaten 

DR. GRUNDMANN Rechtsanwälte
P a r t n e r s c h a f t s g e s e l l s c h a f t

Financieel advies is 
vanaf nu anders!

Defino - De Duitse Finance Standard - heeft 

als uiteindelijke doel: De bescherming van de  

consument en hem algemene richtlijnen te  

geven, waarmee hij zijn financiële beslissingen

kan maken. Defino is een geheel van regels

die wetenschappers en experts met der  

Gesellschaft für Finanznorm (de vereniging der 

financiële standaard) hebben opgesteld. 

Objectief en wetenschappelijk gewaarborgd

De resultaten van een raadpleging, gebaseerd 

op de Defino, zijn objectief en wetenschappelijk 

gewaarborgd! U ontvangt duidelijk advies welke 

risico‘s u in welke volgorde kunt afdekken. 

Uw adviseur laat u precies weten waar u staat 

en waar naartoe de reis zou kunnen gaan. Zijn 

bevindingen en aanbevelingen sorteert hij 

op prioriteiten. Zo ontstaat uw persoonlijke  

Defino routebeschrijving met uw persoonlijk 

financieel plaatje.

Kent u uw financieel plaatje?

Telefoon: +49 (0) 59 21 3 04 51-0

Fax: +49 (0) 59 21 3 04 51-30

frank.knoepker@formaxx.ag

www.formaxx.de

www.gesellschaft-finanznorm.de

Financieel advie
s is 

vanaf nu ande
rs!

Frank Knöpker GmbH & Co. KG

Bedrijfsleider
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Darpe Bürotechnik 

Carsten Plaschke, regioleider, 

specialist production printing (rechts)

Iedereen wil tevreden  
klanten – wij willen fans!
„Voor u maken wij ons sterk als een gemeen-

schappelijke partner in geïntegreerde kantoor-

oplossingen - En als toonaangevende leverancier 

van ondernemingsbreed documenten-workflow 

verstaan wij ons ambacht goed.

Wij bieden u als project- en oplossingsexperts 

totaalpakketten aan die op uw onderneming 

afgestemd zijn. Op het gebied van advisering, 

hardware en software, diensten en ondersteuning 

maken wij ons voor onze klanten sterk.”

„Wij ondersteunen onze klanten gezamenlijk tot 

aan het beoogde doel. Markt- en klant georiën-

teerde oplossingen die wij aandragen moeten 

niet alleen een tevreden gevoel geven, maar ze 

moeten enthousiasmeren! IT-systemen van ons 

bedrijf brengen een toegevoegde waarde. Dat is 

ons doel dat we altijd in gedachten houden. U 

staat als klant altijd bij ons in het middelpunt 

als we naar onze complete activiteiten kijken. 

Kwaliteit staat bij ons altijd op nummer 1”

“Klantcontact en professioneel project- 

management word op ieder van onze 8 vesti- 

gingen gegarandeerd. Vanaf de Nederlandse  

grens tot aan Ostwestfalen, zoals van  

Oldenburger Münsterland tot in de oostzijde 

van het Roergebied– 50 zeer gemotiveerde en  

gekwalificeerde medewerkers staan voor u klaar. 

Darpe Bürotechnik GmbH & Co. KG

Telefoon: +49 (0) 59 21 7 11 14 70

Fax: +49 (0) 59 21 7 11 14 79

c.plaschke@darpe-buerotechnik.de

www.darpe-buerotechnik.de

Iedereen wil tevreden 
klanten – wij willen 

fans!
Uw partner voor  uw gezondheid!

pronova BKK

Heinz Greten, teamleider klantenservice Nordhorn

Sterk in Nordhorn

In Nordhorn heeft de  Pronova BKK als toenmalige 

bedrijfsziektekostenverzekeringsmaatschappij 

van de firma NINO diepe wortels. Tot op de dag 

van vandaag is dit nog steeds goed te zien aan 

de locatie van de klantenservices en de verdere 

afdelingen in de NINO-Hochbau.

Daarbij is Nordhorn slechts een van de ruime 90 

klantenservice en advieslocaties op nationaal 

vlak. De pronova BKK behoort tot de grootste 

bedrijfsziektekostenverzekeringsmaatschappijen 

en tot de 25 grootste ziektekostenverzekerings-

maatschappijen van Duitsland. 

Met ongeveer 650.000 verzekerden doet de  

pronova BKK het niet alleen goed voor haar  

klanten, maar staat deze firma er zelf ook  

financieel gezond voor. Om er voor te zorgen 

dat dit zo blijft, geldt het principe dat we  

constant willen verbeteren in de thema‘s service  

en prestaties.

Op het gebied preventie en gezondheids- 

bevordering op de werkplek, werkt Pronova BKK

ook nauw samen met het management,  

ondernemingsraden en bedrijfsartsen. Daardoor

kunnen wij als bedrijfsziektekostenverzekerings- 

maatschappij zowel de werkgevers als de 

werknemers, optimaal ondersteunen. 

pronova BKK

Telefoon: +49 (0) 59 21 7 84 93-10 00

Fax: +49 (0) 59 21 7 84 93-70 00

service@pronovabkk.de

www.pronovabkk.de
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Volledig goed geadviseerd!
Es euregio systems GmbH werd in het jaar 

2003 in Neuenhaus opgericht en is sinds 1 

oktober 2010 gevestigd in het Kompetenz-

zentrum Wirtschaft in Nordhorn. Al sinds een 

aantal jaren is deze onderneming succesvol 

werkzaam in de handels-, industrie en ont-

wikkelingssector voor Niedersachsen, Bremen, 

Hamburg en Nordrhein-Westfalen. Deze onder-

neming is marktleider in Duitsland op het ge-

bied van cloud-systemen (MS Dynamics, CRM, 

ERP, Office 365).Deze firma zorgt voor een 

perfecte krachtenbundeling van technische 

kennis en consultancydiensten. Het aanbod 

van diensten in de IT management consultancy 

voor middelgrote en kleine bedrijven, omvat 

strategische en operationele zakelijk oriën-

taties. De euregio systems GmbH draagt zorg 

voor iedere klantenkring via selectief IT-out-

sourcing door een combinatie van personen, 

technologieën, processen en transparante  

kosten. Op het gebied van onderwijs is het 

doel van deze firma, door het geven van advies 

en het delen van expertise, de mogelijkheden 

van de actuele en toekomstige IT in het oplei-

dingswezen nader naar elkaar toe te brengen. 

Het gaat hierbij onder andere om de pedago-

gische “schooladministrator” te laten sturen 

tot een geautomatiseerde ondersteuning m.b.t. 

de lessen. Dit is inclusief de totaalconcepten. 

Verschillende prestaties kunnen in een persoonlijk 

gesprek gepresenteerd of nagelezen worden op 

onze website www.euregio-systems.de.

es euregio systems GmbH

Telefoon: +49 (0) 59 21 7 29 60 0

Fax: +49 (0) 59 21 7 29 60 21

info@euregio-systems.de

Volledig goed geadviseerd!

es euregio systems GmbH

Marc Brill, bedrijfsleider

Grafschaft-Beratung Strohm & Schepers GbR

Wilhelm Strohm, bedrijfsleider en aandeelhouder

Advisering van  

ondernemingsstar
t tot 

aan successieplan
ning

Advisering van  
ondernemingsstart tot 
aan successieplanning

Accountancy, ondernemings- en economische 

advisering, belastingadviezen en boekhouding 

– De Grafschaft-Beratung Strohm & Schepers 

GbR is in alles een competent en betrouwbaar 

aanspreekpunt. „Onze klanten willen steeds 

vaker voor het inwinnen van advies over hun 

onderneming, dit bij één centraal punt kunnen 

doen”. Ze weten namelijk dat men er dan zo van 

kan uitgaan, dat er geen informatie verloren 

gaat, aldus de partners van Grafschaft-Beratung 

Strohm & Schepers GbR. Om aan deze eisen  

gehoor te geven, koppelt die Grafschaft- 

Beratung Strohm & Schepers GbR deze kennis 

en betrouwbaarheid samen. 

Het resultaat: Betrouwbare informatie op basis 

van actuele jurisprudentie en wetgeving. Het 

is haast geen wonder dat de kerncompetenties 

van deze onderneming heel uitgebreid is. Zij 

gaan namelijk van de eerste voetstappen bij 

het ondernemen tot aan de successieplanning. 

Wij hebben ons in de laatste jaren gespecia-

liseerd in grensvragen met ons buurland  

Nederland. 

U vindt ons op de volgende locaties:

• Nordhorn, Bentheimer Straße 120,

• Nordhorn, NINO-Allee 11

• Neuenhaus-Veldhausen, Mühlenstraße 2

• Schüttorf, Ohner Straße 1

Grafschaft-Beratung Strohm & Schepers GbR

Telefoon: +49 (0) 59 21 89 80-0

Fax: +49 (0) 59 21 89 80-1 80

info@grafschaft-beratung.de

www.grafschaft-beratung.de
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In het Kompetenzzentrum in Nordhorn!
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INTEX-CAT

Het bedrijf INTEX-CAT nu bestaat sinds 24 jaar. 

Diensten en software ontwikkeling voor de  

textiel- en kledingindustrie is dat waar het  

bedrijf zich op focust. Net als de software  

technologie, heeft ook de onderneming zich 

steeds verder ontwikkeld.

Om de marktpositie te versterken, nam de  

marktleider in dit branche-segment, de INTEX- 

DV-Software uit Saarbrücken, de partner en  

leverancier de nieuwste generatie van ERP- 

Software in zijn onderneming op. Vandaar de 

naam INTEX-CAT GmbH.

Samen met INTEX Saarbrücken hebben wij bij 

grote klanten, zoals Marc O‘Polo, Strenesse,  

Gerry Weber, ODLO, Tom Tailer, Betty Barclay 

en vele andere kledingbedrijven uitgebreide 

softwareontwikkelingen gerealiseerd. Deze  

softwareontwikkeling wordt uitsluitend

in het Kompetenzzentum gerealiseerd. Op het 

hoofdkantoor in Salzbergen (Industriegebied 

Holsterfeld A30) vinden alle overige dienst- 

verleningen voor de klanten plaats.

INTEX-CAT GmbH

Telefoon: +49 (0) 59 71 96 16 66

Fax: +49 (0) 59 21 96 16 676

info@cat-oink.de
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INTEX-CAT GmbH

Helmut Oink, bedrijfsleider

Vakoverstijgende 
vaardigheden

Lindschulte is een onafhankelijk adviesbureau op 

het gebied van planning in de bouw. Wij richten 

ons op:

• Bouw / Industriële gebouwen 

• Infrastructuur / Milieu

• Bruggen-/ingenieursbouw 

De oorsprong van Lindschulte gaan terug tot het 

jaar 1965. Voortbouwend op enkele tientallen jaren 

aan ervaringen, heeft het kantoor zich ontwikkeld 

tot een nationaal ingenieursbureau met meerdere 

locaties en hebben wij nu meer dan 230 gekwali-

ficeerde ingenieurs, architecten en ontwerpers voor 

ons aan de slag. Wij bieden alle ingenieurs- en  

architectendiensten vanuit één enkele bron. Wij 

ontwerpen, plannen, ontwerpen, monitoren en

begeleiden de uitvoering. Wij bieden een volledige 

ondersteuning van alle service aan de klant dat  

begint met de vraaganalyse tot aan de kant en  

klare projectafwikkeling. - en we zijn een permanent  

aanspreekpunt voor kostenmanagement, tijd- 

management en de zekerheden in de planning. 

Onze filosofie

• Denken op ingenieursniveau

• Economisch plannen

• Milieuvriendelijk handelen

Denken op ingenieursniveau en milieuvriende- 

lijk handelen is in het belang van onze klanten de 

hoogste prioriteit. Het is ons doel, georiënteerd 

naar vraag, doordachte oplossingen te vinden, die

economisch geoptimaliseerd is, spraakmakend vorm

gegeven wordt en ecologisch goed doordacht is. 

LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH

Telefoon: +49 (0) 59 21 88 44-0 

Fax: +49 (0) 59 21 88 44-22

info@lindschulte.de

www.lindschulte.de

Een netwerk voor vakoverstijgende vaardigheden!

LINDSCHULTE Ingenieurs en architecten 

Thomas Garritsen, aandeelhouder – bedrijfsleider 

Hoch- und Industriebau Lindschulte Nordhorn



Wij maken power! 

It,s to know how!

Als een jong bedrijf in de IT-industrie hebben 

wij als SIT Beratung GmbH ons exclusief  

gefocust op onafhankelijke advisering van 

computervraagstukken aan middelgrote onder-

nemingen. In het middelpunt staat hierbij 

centraal de organisatie van uw IT-systemen en 

daarbij uw bedrijfseconomische en strategische 

doelen te ondersteunen. Wij verkopen geen 

software producten, maar nemen de zorg 

over de analyse van vereisten en benodigd-

heden, helpen bij de keuze uit de benodigde 

software en helpen uw bedrijf bij het vinden 

van oplossingen en implementatie van IT- 

systemen van deelnemende dienstverleners 

binnen uw bedrijf. 

Waarop wij ons in onze dienstverlening 

focussen:

• IT-consultancy

Analyse van de eisen van de klant door vorm-

geving van stratgisch uitgelijnde processen op 

een duurzaam IT-systeemlandschap

• IT Project Management

Project ontwerp en aansturing van diverse 

deelnemende partners naar een succesvolle

voltooiing van het project

• Externe bescherming van gegevens

Erkende functionaris van de Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG) (de Wet Bescherming  

Persoonsgegevens (WPB Act))

SIT Beratung GmbH

Telefoon: +49 (0) 59 21 7 88 88 82

Fax: +49 (0) 59 21 7 88 88 84

mail@sit-beratung.de 

www.sit-beratung.de 

IT uit pass
ie – 

gegarandeerd
 

onafhankelij
k!

SIT Beratung GmbH

Guido Wenning, gedpl.- ec. – inf. (FH), bedrijfsleider

Wij maken power!
De SUNICSsolar GmbH is een leverancier en  

hoofdaannemer van het creëren van foto- 

voltaïsche installaties, voor zowel het eigen  

Portfolio alsook voor externe investeerders en  

institutionele beleggers.

SUNICSsolar begeleid en verzorgd voor uw project 

vanaf het idee en ontwikkeling, tot aan de totale 

uitvoering van het project. Wij bieden deskundig 

advies, ontwerp, uitvoering van het project en 

implementatie van fotovoltaïsche installaties. 

Voor zowel onze eigen als over externe energie-

installaties doet SUNICS-solar tot 25 jaar lang  

de monitoring als ook het onderhoud en het  

uitvoeren van prestatiechecks. Door nauwe 

samenwerking met bekende, gecertificeerde 

onderdelenfabrikanten garandeert SUNICSsolar  

de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid van 

projecten en het totale levenscyclus van het 

product. Ieder ontwikkelt project wordt met 

behulp van eigen technische en commerciële 

zorgvuldigheid beoordeeld door onafhankelijke 

experts, accountants en  advocaten. Eerst  

wanneer zij de interne resultaten bevestigen, 

worden de projectenaan het fonds of aan 

deelnemers vrijgegeven. Onze experts met  

ruime ervaring in de fotovoltaïsche branche  

adviseren u graag over alle thema‘s op het  

gebied van PV installaties, met als speerpunt  

het tot aan het in gebruik kunnen nemen van het 

gemaakte product, opbrengsten optimalisering en 

de werking van de installaties. 

SUNICSsolar GmbH

Telefoon: +49 (0) 59 21 8 53 93-0

Fax: +49 (0) 59 21 8 53 93-49

info@sunics-solar.de 

www.sunics-solar.de 

SUNICSsolar GmbH

Johannes Harms-Ensink, 

bedrijfsleider
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For the finishing touch!
TouchTronic werd in 2003 opgericht door Herman 

en Jens Edelijn Hagström. Onze toewijding aan 

kwaliteit en veiligheid worden door onze klanten 

op het hoogste niveau  gewaardeerd. Door middel 

van onze jarenlange ervaring en onze expertise in 

de ontwikkeling en productie van touchscreens, 

folietoetsenborden, folies en complete oplos-

singen bieden wij u op maat gemaakte product 

oplossingen aan. Wij ondersteunen onze zake-

lijke partners vanaf het beginbij het verkrijgen 

van de opdracht, helpen bij het maken van het 

eerste model en gaan door tot het einde, zoals het 

maken van serieproducties. Dit zorgt voor de no- 

dige transparantie en vertrouwen en is zojuist

daar inzetbaar, waar de klant ons nodig heeft. 

Alleen door een goed op elkaar afgestemde   

samenwerking met wederzijdse vertrouwen is  een 

succesvolle samenwerking gegarandeerd, waar 

beide partijen ook op lange termijn baat bij  kun-

nen hebben. Daarop vestigen wij onsaandacht. 

De wens van de klant ligt vooral op individuele 

basis. Na het verkrijgen van een opdracht, werken 

we aan een passend concept met daarbij inclusief 

de elektronische ontwikkeling. Nadat wij van  

onze klant de opdracht hebben gekregen, rea- 

liseren en produceren wij de benodigdheden zoals 

technische   tekeningen,  g reedschappen  en  instal-

laties. In ons eigen testlaboratorium doorlopen 

alle monsters meer dan 1.000.000 belastings- 

cycli. Zo zorgen wij voor topkwaliteit, waarop  

onze klanten kunnen vertrouwen 

touchtronic GmbH

Telefoon: + 49(0) 59 21 85 37 9-0

Fax: + 49(0) 59 21 8 53 79-29

info@touchtronic.com

www.touchtronic.com

For the 
finishing touch!

touchtronic

Herman Edelijn, bedrijfsleider 

Rationeel werken!

Sinds 1996 is de middelgrote onderneming 

Kura GmbH gevestigd in de markt en zet zich in 

als moderne dienstverlener voor de industrie. 

Sinds de uitbreiding in 2010 door KURA GmbH 

van een nieuw filiaal in Nordhorn kunnen ook 

de klanten van het noordelijk deel optimaal 

van onze service genieten. 

Op dit moment heeft KURA GmbH ongeveer  

200 medewerkers, waaronder goed opgeleide 

vakmensen, parttimers, hulp en 400 Euro 

krachten.

„Als moderne industrieel dienstverlener  

hebben wij diverse werkgeversverplichtingen 

en zijn wij lid van de vereniging Deutscher  

Zeitarbeiter e.V. – IGZ”

KURA GmbH

Telefoon: +49 (0) 59 23 58 24

Fax: +49 (0) 59 23 99 07 35

info@kura-gmbh.de

Rationeel werken

KURA GmbH

André Köster, filiaal Nordhorn 

Unternehmen für Personalleasing
und Industriedienstleistung

KURA
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Uw experttea
m voor 

antwoorden op
 het 

gebied van inf
ormatica

Nordhorn:
Kansen en motivatie
Al meer dan 20 jaar adviseert het Lohoff & Partner 

team met een ondernemende geest en betrokken-

heid bedrijven in alle sectoren. In 1999 zijn we 

gestart met het zakelijke segment „service-oplos-

singen voor bedrijfsvoorzieningen“. Ondertussen 

ondersteunen we in binnen-en buitenland meer dan 

3.000 bedrijven. In 2009 expandeerden wij met 

groot succes naar Nederland, België en Luxemburg. 

Een bekende, Nederlandse aanbieder van investe-

ringen maakt bijvoorbeeld op Europees vlak gezien, 

constant gebruik van onze producten. We zien in de 

BeNeLux landen, maar ook in de regio Grafschafter 

grote kansen voor ons aanbod. Daartoe behoren 

onder andere: Adviesdiensten voor de invoering van 

bedrijfsvoorzieningsmodellen, account management 

met de nieuwste internet- en smartphone-techno-

logie, berekeningen van uitwerkingen op bedrijf, op 

basis van de demografische ontwikkelingen en het 

beheer van vermogensinvesteringen. Toen het  NINO- 

gebouw gerenoveerd en heropend werd, was dit voor 

ons de ideale gelegenheid om een brug te bouwen. 

Nordhorn ligt in de buurt van de Nederlandse 

grens en opent daarmee de mogelijkheid voor ons 

en onze partners uit het buitenland om elkaar  

halverwege te ontmoeten. In de toekomst zullen in 

het NINO-Hochbau notarissen, juristen en bedrijfs- 

economen  voor  ons  werken. We  kijken  ernaar uit 

om meer enthousiaste klanten en medewerkers te 

mogen ontmoeten en heten u van harte welkom. 

Lohoff & Partner ChronosLife GmbH  

Telefoon: +49 (0) 5 11 59 09 05-12

Fax: +49 (0) 5 11 59 09 05-13

nordhorn@lohoff-partner.com

www.lohoff-partner.com

Kansen en 

motivatie!

Lohoff & Partner ChronosLife GmbH  

Markus Ernst, hoofd IT-infrastructuur

IT-diensten voor 
elke behoefte.
In onze bedrijfsfilosofie worden klanten met 

een hoofdletter “K” geschreven – U kunt ervan 

uit gaan dat al onze kracht en aandacht binnen 

een gezamenlijke coöperatieve en eerlijke samen-

werking naar u uitgaat. Onze medewerkers, hun 

expertise en het vermogen om te innoveren als 

zowel de bedrevenheid in hun werkzaamheden, 

bepalen de waarde van onze onderneming.  

Zij zijn onze onderneming. 

Wij zien onszelf als uw competente aanbieder 

van antwoorden in al uw IT zaken. Of u nu onze  

software of hardware koopt, huurt of gebruik 

maakt van ons dienstendatacentrum, of dat u  

netwerken wilt opbouwen of de zorg van uw  

computer aan ons wilt uitbesteden. Bij  

microPLAN bent u aan het juiste adres 

als het gaat om het hele pectrum aan 

IT-prestaties. Onze “producten” zijn speciaal 

ontwikkeld om onze klanten op het gebied van 

hun werkomgeving voordelen te verschaffen. 

Wij hebben de juiste antwoorden voor u paraat. 

Ons team, dat uit ongeveer 60 medewerkers  

bestaat, staat graag voor u klaar in onze filialen  

in Emsdetten, Münster, Wildeshausen en  

Nordhorn. 

 

microPLAN 

IT-Systemhaus GmbH

Telefoon: +49 (0) 59 21 71 11 90 20

Fax: +49 (0) 59 21 71 11 90 29

info@microplan.de

www.microplan.de

microPLAN, IT-Systemhaus GmbH

Roy Timm, hoofd filiaal Nordhorn 
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Het eerste adres voor economie, technologie en ontwikkeling

NINO Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Gerhard Woltering, manager

Peter Tautz, procuratiehouder

Vanuit de industriebranche 
door naar het  bedrijventerrrein 
In de nasleep van het faillissement van de voor- 

malige NINO AG, werd in het jaar 1999 de NINO- 

Sanierungs- und Entwicke lungsgesellschaft mbH 

(NINO SEG) opgericht, dat streefde naar de reali- 

satie om het NINO-terrein op een aantrekkelijke 

manier  te  hergebruiken. De hoofdeigenaren van 

de NINO SEG, het district Grafschaft Bentheim 

(voor sanering) en de stad Nordhorn (ontwik-

keling), zijn voor de sanering van het veront- 

reinigde onroerend goed verantwoordelijk. Sinds 

2002 fungeert de NINO SEG niet alleen als pro- 

jectontwikkelaar van haar eigen onroerend goed, 

maar is het ook de trustee op het gebied van  

sanering voor het herontwikkeling  gebied  “NINO” 

van de stad Nordhorn. De opgaves van deze  

vennootschap, die voornamelijk betrekking heb-

ben op het gebied van sanering, zijn:

• Het onderzoeken, veiligstellen en de sanering   

   van gevonden verontreinigingen.

• Het hergebruik van reeds bestaande  

   bouwconstructies.

• De sloop van niet blijvende gebouwen. 

   De exploratie, ontwikkeling en

   commercialisering van grondsanering.

Het uiteindelijk doel van deze saneringsstrategie  

is de verandering van het totaal gebiedsoppervlak  

in een  standplaats  voor  economie, technologie   

en ontwikkeling met het tot “economisch  

expertisecentrum” omgebouwde NINO Hochbau 

als middelpunt.

NINO Sanierungs- und

Entwicklungsgesellschaft mbH

Telefoon: +49 (0) 59 21 80 93 30

info@nino-seg.de

www.nino-seg.de

Gecoördineerd handelen – 
De sleutel tot succes
Ondanks de verscheidenheid op het gebied van 

deskundigheid, werkt GFS altijd aan de raakvlakken 

tussen de publieke en private stedenbouw. 

Als een besloten vennootschap met publieke taken 

is de degelijkheid en de kwaliteit voor ons 

een vereiste. De GFS is nationaal actief en in de  

Bundeslanden Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 

Brandenburg en Sachsen aanwezig. Door de  

decentrale organisatie zet GFS haar expertise in 

op de plekken van gebeuren. 

Met de op dit moment rond de 10 bij ons werkzame 

professionals waarborgt de GFS op verschillende 

vakgebieden de hoge kwaliteit en stelt zich  

daarmee flexibel op. De hoogste efficiëntie komt  

bij GFS vooral toonbaar naar voren bij het managen  

van complexe projectontwikkelingen, door de  

bundeling van individuele competenties.

De GFS beschikt over vele jaren aan ervaring, is  

een middelgrote onderneming en heeft zich ge- 

specialiseerd in een breed spectrum van opdrachten. 

30 jaar

trustee op renovatievlak, onderzoek stedelijke

herontwikkelingen

20 jaar

Programmering en geo-informatica

15 jaar

Onroerendgoed  management en bouwadvisering 

op economische vlak. 

10 jaar

Projectmanagement en private gebiedsontwikkeling 

GFS mbH

Telefoon: +49 (0) 59 21 80 93 30

info@gfs-mbh.com

www.gfs-mbh.com 

Raakvlak tussen de publieke en private stedenbouw

GFS mbH

Gerhard Woltering, manager

Die 1. Adresse für Wirtschaft, Technologie und Bildung

SEG
Sanierungs- und

Entwicklungsgesellschaft

NINO-Allee 11, 48529 Nordhorn
www.nino-seg.de

Ansprechpartner:
Peter Tautz (0 59 21) 80 93 51

Gerhard Woltering (0 59 21) 80 93 50
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Die GFS ist als mittelständisches
Unternehmen in einem breiten
Aufgabenspektrum tätig und mit
langjährigen Erfahrungen über

30 Jahre
Sanierungstreuhänder und
städtebauliche Untersuchungen

20 Jahre
Programmierung
und Geoinformatik

15 Jahre
Immobilienmanagement
und wirtschaftliche Baubetreuung

10 Jahre
Projektsteuerung
und private Gebietsentwicklung

Bei aller Unterschiedlichkeit ihrer
Kompetenzfelder arbeitet die GFS immer

an der Schnittstelle öffentlicher und
privater Stadtgestaltung.

Als private Firma mit öffentlichen
Aufgabenstellungen ist sie der Solidität

und Qualität verpflichtet.
Die GFS ist überregional tätig und

in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
Brandenburg und Sachsen präsent;

mit Firmensitz in Emsdetten.
Durch die dezentrale Organisation

bringt die GFS ihr Know-how möglichst
an den Ort des Geschehens.

Mit ihren derzeit rund 10 Fachkräften
deckt die GFS die einzelnen Fachgebiete

flexibel und mit hoher Qualität ab.
Die höchste Effizienz entfaltet die

GFS jedoch im Management komplexer
Projektentwicklung durch die

Bündelung der Einzelkompetenzen.

GFS, Lindenstraße 98a, 48282 Emsdetten, Telefon (0 25 72) 95 41 50, info@gfs-mbh.com, www.gfs-mbh.com

Projektsteuerung
priv. Gebietsentwicklung

GFS – Gesellschaft für
Stadterneuerung mbH

GFS – Gesellschaft für
Stadtsanierung mbH

Sanierungstreuhänder
städtebauliche Untersuchungen

WebGIS-Providing

Immobilienmanagement
wirtschaftliche Baubetreuung

GFS – Gesellschaft für
Stadterneuerung mbH & Co. KG

extended web-map-service

GFS – Gesellschaft für
Software mbH

Schnittstelle öffentlicher + privater StadtgestaltungGFS

®
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Het netwerk voor de beslissers in de gezondheidseconomie 
Wij “adviseren”, u profiteert

Wij “adviseren”, 
u profiteert

Wij zijn een (advocaten-)bureau bestaande uit 

boekhouders, accountants en advocaten en zijn 

 gevestigd in Nordhorn, Bad Bentheim en Uelsen. 

Met onze 6 partners en 50 medewerkers bieden 

wij al meer dan 60 jaar lang vanuit één plek 

een hoge kwaliteit aan adviezen. Wij hebben 

ons op de regio Grafschaft Bentheim, Emsland 

en Nederland gespecialiseerd. 

Alle partners zijn belastingadviseurs. Zo kunnen 

wij onze klanten in alle vlakken op het gebied 

van belastingadvies goed begeleiden. Door extra 

kwalificeringen bieden wij u een uitgebreid  

prestatiepakket die zich vooral richt op  

grensoverschrijdende zakelijke relaties met  

Nederland, bedrijfsadviezen en vennootschaps-

rechten.

 

Andere belangrijke gebieden van ons werk  

liggen in de gezondheidszorg en hernieuwbare 

energie. Ook adviseren wij boeren over bedrijfs-

economische en belastingtechnische zaken via  

de “Landsteuer Steuerberatungsgesellschaft” 

Voor meer informatie, bezoek ons op

www.veddeler-partner.de

Wij verheugen ons op uw komst!

Telefoon: +49 (0) 59 21 82 20-0

V.l.n.r. Gediplomeerd commercieel medewerkster Andrea Veddeler, belastingadviseur 

Hendrik Veddeler, LLM taxation, advocaat, belastingadviseur, gediplomeerd financieel 

adviseur (FH) Gerd Holthuis, belastingadviseur, landbouweconomisch gesp., gediplomeerd 

commercieel medewerkster (FH) Kersten Büter, accountant, belastingadviseur

Monika Kappelhoff, 
accountant, belastingadviseur, 

adviseur voor internationale belastingrecht 

Het netwerk voor de 
beslissers in de  
gezondheidseconomie  

Ons doel. „Gezondheid in de regio“ – Onder 

dit motto zet de in 2011 geregistreerde  

Vereniging Gesundheitsregion Euregio zich 

zelfbewust en competent in voor een sterke

grensoverschrijdende gezondheidszorg met 3,4 

miljoen mensen en bevordert de samenwerking 

tussen de leden. Daartoe behoren artsen,  

tandartsen, apothekers, therapeuten, zieken-

huizen, banken, ondernemers, economische en 

marketing experts.

Ons zelfbesef. We bouwen een netwerk 

voor directe uitwisseling – ongeacht wat het  

politiek beleid is, de interne denkstructuren 

zijn of waar de nationale grenzen liggen.  

We zien ons als een spreekbuis voor de  

gezondheidszorg in de EUREGIO en presen- 

teren op transparante werkzame wijze de  

activiteiten, diensten en projecten van onze 

leden.

Onze toewijding. We versterken onze regio 

als standplaats voor een uitstekende medische 

zorg, innovatief onderzoek en ontwikkeling, als 

zowel de intelligente dienstverlening in de ge-

zondheidszorg. Wij focussen ons op informatie-

uitwisseling, kennisoverdracht en het imago

van de gezondheidsregio EUREGIO.

Gesundheitsregion EUREGIO e. V.

Telefoon: +49 (0) 59 21 82 20-80

Fax: +49 (0) 59 21 82 20-22

info@gesundheitsregion-euregio.eu

Gesundheitsregion EUREGIO e. V.

Thomas Nerlinger, kantoorhoofd

Kersten Büter, accountant, belastingadviseur 

Raad van bestuur, zie foto 
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Probeer ons uit!

Al ruim 10 jaar ondersteunt PC Consult regionale 

zakenklanten bij de planning, installatie 

en onderhoud van uw IT- infrastructuur. 

Daarmee ondersteunt PC Consult zijn klanten  

bij het creëren van een solide IT-basis voor het  

zakelijk succes. Hoogwaardige IT-systemen  

met Microsoft vormen de basis. Door middel 

van een sterk netwerk van coöperaties, 

fabrikanten en distributeurs, houdt PC Consult 

het nodige raakvlak met de markt, om actuele 

ontwikkelingen snel met onze klanten te kunnen 

delen. Persoonlijke aandacht en korte reactie-

tijden maken ons aanbod naar u toe compleet. 

PC Consult GmbH

Telefoon: +49 (0) 59 21 99 00 80

Fax: +49 (0) 59 21 99 00 88

info@pcconsult.de

www.pcconsult.de

Probeer ons uit!

PC Consult GmbH

Alexander Kuipers, bedrijfsleider

Aanbod aan ruimte 

Het duidelijk gestructureerd planningsontwerp 

creëert, verspreid over vijf verdiepingen en twee 

tussenverdiepingen, ongeveer 10.000 vierkante 

meter aan gebruikersoppervlak De grootte en 

vormgeving van de geplande eenheden zijn  

variabel ontworpen. De inrichting zorgt voor 

een moderne werk en leefomstandigheden, 

terwijl van het oorspronkelijk monumentaal 

gebouw ook een groot deel behouden gebleven 

is. Door de royale plafondhoogtes ontstaan 

in de oude industriearchitectuur exclusieve  

kantoorlofts met aansluiting tot en zicht over 

het imposante glazen foyer in de hal.

NINO-Hochbau GmbH & Co. KG  

Telefoon: +49 (0)59 21 80 93 30

info@nino-hochbau.de

www.nino-hochbau.de

Wolfgang Hacker,

„de goede ziel van het huis“
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Marketingverein NINO HOCHBAU e. V.
Kompetenzzentrum Wirtschaft
NINO-Allee 11
D-48529 Nordhorn

www.nino-hochbau.de
marketingverein@nino-hochbau.de
+49 (0) 59 21 80 93 30
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