
ons Bombazijn.

EEN FOUNDER  
OF PARTNER 
WACHT 
EEUWIGE DANK 
EN EEN 
BOURGONDISCH 
RENDEMENT

Dankzij brouwerij 
De Bombazijn 
kan iedereen nu 
ook proeven dat 
Oldenzaal rijk 
is aan historie



WIJ KOMEN HET GRAAG BEPLEITEN …
Beide besturen, Stichting Oldenzaalse Stadstuinen en Stichting Bombazijn, hebben 

enkele deskundige en betrokken vrijwilligers bereid gevonden om mogelijke finan-

ciers te benaderen en desgewenst uitgebreid te informeren. Wij hopen van harte ook 

u te mogen begroeten als financier. Op voorhand kunnen wij u eeuwige dank van de 

Oldenzaalse bevolking en een bourgondisch rendement in het vooruitzicht stellen.

Wij brengen alvast een toost uit,

NU VOLGT DE GROTE SPRONG …
Stichting Oldenzaalse Stadstuinen wil nu overgaan tot de daadwerkelijke realisatie van 

een moderne brouwerij met een voor vrijwilligers overzienbare capaciteit. Daarvoor is 

een nieuwe stichting opgericht: De Bombazijn.

Gezamenlijk gaan beide stichtingen het bestaande pand authentiek renoveren. 

Dit gebeurt in combinatie met het ondergronds realiseren van voldoende ruimte voor 

de bierproductie en alle bijhorende voorzieningen. Na realisatie zal stichting 

Bombazijn de exploitatie op zich nemen.

veel dank...

het wordt 
genieten
 in de
historische
stadstuinen

‘ALS BESTUUR VAN STICHTING OLDENZAALSE STADSTUINEN EN STICHTING BOMBAZIJN DOEN WIJ 

EEN BEROEP OP PARTICULIEREN, BEDRIJVEN, ORGANISATIES EN FONDSEN OM VOLDOENDE 

FINANCIERING BIJ ELKAAR TE BRENGEN OM DE GECOMBINEERDE RENOVATIE EN UITBREIDING VAN 

DE BOMBAZIJN TE REALISEREN. HET BESTUUR COMMITTEERT ZICH AAN DE BELOFTE HET PROJECT 

TE REALISEREN EN TE ALLEN TIJDE TEN DIENSTE TE STELLEN VAN DE STADSTUIN ALS EEN OPEN EN 

TOEGANKELIJKE TUIN VOOR IEDEREEN.’  

dat u de tijd neemt om deze uitnodiging open te slaan. Onze vraag aan u is - een 
krachtig pleidooi zeker ook - om als investeerder mede aan de basis te staan 
van stadsbrouwerij De Bombazijn in het oude groene hart van Oldenzaal. Het is 
u ongetwijfeld bekend dat het initiatief om te komen tot de realisatie van een 
brouwerij al enkele jaren geleden in gang is gezet met de oprichting van 
Stichting Oldenzaalse Stadstuinen. Inmiddels zijn er grote stappen gezet, waar-
over u meer leest in deze uitnodiging. Alle politieke partijen in de gemeenteraad 
hebben zich achter het initiatief geschaard. En zeker zo belangrijk; er wordt al 
enige tijd op bescheiden en experimentele schaal gebrouwen én geproefd.

Het bestuur van 

Stichting Bombazijn

a  Bob Loohuis

b  Jan Steenbeeke

c  John Vlutters

d  Coen Groeneveld

e  Johnny Loohuis

Het bestuur van Stichting 

Oldenzaalse Stadstuinen,

a  Bart Riteco

b  Herman Kemna

c  Roeland Reef

d  Gerard Vos

e  Berre Zinkweg
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Aan de rand van de stadstuin staat een pand van  

meerdere eeuwen oud, dat mag worden aange-

merkt als industrieel erfgoed. Inmiddels heeft SOS 

dit pand in eigendom, dankzij het vertrouwen van de landelijke organisatie BOEi en een 

groot aantal founders van het eerste uur. Een groep vrijwilligers is op kleine schaal begon-

nen met het ontwikkelen en brouwen van speciaalbieren onder de naam De Bombazijn. 

ANK BI JLEVELD

FOTO’S  VAN HET 

HISTORISCHE PAND WAAROP 

DE  KAP ZICHTBAAR IS 

HISTORISCHE BINNENSTAD 

VAN OLDENZAAL

Het blijft wel eens wat onderbelicht; de historische Hanzestad Oldenzaal kent 
nog altijd de rijkdom van een eeuwenlang onbebouwde en grote stadstuin in het 
hart van de stad. De tuin bood voedsel tijdens lange periodes van belegering en 
is alleen al om die reden het koesteren meer dan waard. Daar komt bij dat het 
van een grote schoonheid is en bedoeld om het leven van iedereen in de breedste  
zin een beetje mooier te maken. Stichting Oldenzaalse Stadstuinen (SOS) heeft 
zich ten doel gesteld om concreet werk van te maken van dit herstel van his-
torisch erfgoed. Inmiddels hebben enthousiaste partners als de Gemeente, de 

Geldermanstichting en de directe buren 
zich achter deze ambitieuze doelstelling 
geschaard.

Een geschiedenis 
van eeuwen 
verdient een 
mooie toekomst

DOORDAT DE TIJD VOORTSCHRIJDT ...

kunnen zaken een onverwachte wen-

ding nemen. Wat te denken van het feit 

dat ons enige vrouwelijke lid van het 

Comité van Aanbeveling, Ank Bijleveld,  

is gepromoveerd tot Minister van Defensie.  

In haar functie als Commissaris van de 

Koning in Overijssel zegde zij volmon-

dig toe om de plannen rond 

De Bombazijn aan te bevelen. Helaas 

brengt haar ministeriële verantwoor-

delijkheid met zich mee dat zij geen 

nevenfuncties mag bekleden, dus ook 

niet bij ons. Als bestuur respecteren wij 

dit en we zijn haar erkentelijk voor de 

steun. Natuurlijk houden wij mevrouw 

Bijleveld in ons adressenbestand en 

hopen haar te zijner tijd persoonlijk te 

mogen begroeten en te bedanken bij de 

opening van de Bombazijn.



Een mooie basis voor 
de laatste grote stap

Masterplan Binnenstad Oldenzaal
Master plan centre of Oldenzaal

Stedenbouw
Urban planning

PROFESSIONEEL WERD MIJN AANDACHT GERICHT op de binnenstad van Oldenzaal 

door een kleine studieopdracht van Stichting Het Palthehuis, leidend tot de publicatie 

‘Oldenzaal, stad met pit’ in 2004. 

Het gedachtengoed van deze studie, uitgevoerd samen met Peter Kuenzli, beoogde 

een herwaardering voor de stad te bereiken, vanuit historisch, sociaal economisch 

en stedenbouwkundig perspectief. Centraal staat de vrijwel zuivere cirkelvormige 

stadsplattegrond, waarvan de invulling intrigerend in een stenig stadsgedeelte en een 

tuinachtig landelijk deel is te onderscheiden, als in een yin-yang figuur.

De belangrijkste aanbeveling van deze studie is om dit markante onderscheid plano- 

logisch te behouden. Omdat dit met name in de groene, tuinachtige zone  door 

bouwinitiatieven gemakkelijk in gevaar komt is het initiatief van De Bombazijn heel 

belangrijk. Niet alleen wordt hiermee een karakteristiek erfgoedobject bewaard en 

zelfs functioneel in de productiesfeer teruggebracht, maar wellicht nog belangrijker 

vormt dit kleine pand een essentiële schakel in de verdedigingslinie voor het behoud 

van het unieke karakter van de binnenstad van Oldenzaal.

Amsterdam, 2 oktober 2017

Pi de Bruijn

Er kan begonnen worden met de gecombineerde renovatie en uitbreiding van De 
Bombazijn. Samen met de gemeente en de Geldermanstichting, gedeeld eigenaar 
van het aangrenzende deel van de stadstuin wordt constructief samengewerkt 
inzake de herinrichting van de stadstuin als een geheel. Het aanleggen van een 
Culturele Activiteiten Plek maakt hier onderdeel van uit. Dit is een plek voor 
culturele activiteiten van allerlei aard, die niet belastend zijn voor de omgeving 
en passen bij de ambiance van de tuin. 

SOS heeft het volledige traject van procedures rondom bestemmingswijzigingen en bouw- 

vergunning voor De Bombazijn in handen gegeven van het erkende bureau Lycens. Er 

is consensus over het uitgangspunt dat de herinrichting van het tuinengebied geschiedt 

conform de contouren, zoals deze staan beschreven in het Masterplan voor de binnenstad.

PI  DE  BRUI JN
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HET IS EEN GROOT GOED dat er veel 

waarde wordt gehecht aan gebouwen uit 

een verleden, waarin op kleine schaal 

nijverheid werd bedreven. BOEi is een 

landelijke organisatie die zich inspant 

om deze gebouwen te conserveren als 

zijnde de oorsprong van onze huidige 

industriële voorspoed. Deze organisatie 

onderkende de waarde van een ‘verge-

ten’ bedrijfsgebouwtje in de stadstuin en 

bood Stichting Oldenzaalse Stadstuinen 

de kans om het gebouw te verwerven en een bestemming te geven als ambachtelijke 

brouwerij De Bombazijn. Hierin speelde heel nadrukkelijk mee dat De Bombazijn het 

kloppend hart gaat vormen van de omliggende historische stadstuin. Als architect met 

hart voor industrieel erfgoed ben ik dan ook trots een rol te spelen bij het ontwerpen 

van een brouwerij, waarbij het historische maximaal geconserveerd wordt, zichtbaar en 

toegankelijk blijft en een ‘nijvere’ functie krijgt. Dit gebeurt in combinatie met aanvul-

lende nieuwbouw, grotendeels uit het zicht, passend bij een hedendaagse ambachtelijke 

en openbare functie. 

De realisatie van De Bombazijn, samen met de verantwoorde inrichting van de stads-

tuin, laat zien dat de historische rijkdom van de Oldenzaalse binnenstad leidend kan 

zijn in een proces van duurzame herin-

richting, zoals vastgelegd in het raads-

breed omarmde Masterplan van Rijks-

bouwmeester Pi de Bruijn.

John Velthuis 
architect   
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HET  ENTHOUSIASTE 

BROUWTEAM

HANS DORRESTI JN

BART  RIT ICO

MACHTELD KUIPER

Er wordt al voLop 
brouwervaring 
opgedaan

ONTDEK HET WERK VAN KERAMISTE MACHTELD KUIPER

Machteld Kuiper studeerde eind vorige eeuw 
af aan de AKI en werkt al twintig jaar in haar 
atelier bij O-art. In haar vrije werk komen 
thema’s als fantasiedieren en vrouwen naar 
voren. Machteld werkt graag met klei 
en ze stelt telkens nieuwe glazuren 
samen die de objecten vervolmaken. 
Haar werk is veelvuldig te zien op 
kunstmarkten, tentoonstellingen en in 
galerieën. Heel bekend in Oldenzaal 
is haar beeldenreeks aan de Beatrix-
straat. In opdracht vervaardigt 
Machteld urnen voor mens en dier 
en persoonlijke relatiegeschenken.

Vanaf het allereerste idee voor 

De Bombazijn is er altijd het volste 

vertrouwen geweest dat de ambachte- 

lijke bierbrouwerij De Bombazijn 

een fantastische toekomst heeft. 

Alles draait uiteraard om het brouwen van een bijzonder smakelijk en kenmerkend 

Bombazijn-biertje. Terwijl het SOS-bestuur achter de schermen intensief werkt aan 

het ontwikkelen van plannen, is het vrijwillige brouwteam iedere zaterdag in de weer 

om de kunst van het bierbrouwen tot in de puntjes onder de knie te krijgen. Bij tal van 

Oldenzaalse evenementen kon men het resultaat proeven. 

DE UPAPA EPOPS (HOP) WIJST U DE 
WEG NAAR DE BOMBAZIJN
Het zal niemand ontgaan zijn dat een 

vrolijke vogel het beeldmerk siert van 

De Bombazijn; de upupa epops ofwel de 

hop. Zoals beloofd gaan wij alle founders 

en partners persoonlijk bedanken met 

een tastbaar en blijvend cadeau. 

De Oldenzaalse kunstenares Machteld 

Kuiper heeft een prachtig kunstwerkje in 

brons gemaakt en het Oldenzaalse bedrijf 

Non Ferro Gieterij is verantwoordelijk 

voor het gieten. Er zijn twee versies. Men 

kan kiezen uit een upupa met rechtsdra-

gende snavel en een upupa met een links-

dragende snavel. Als Bombazijn vragen 

wij om het bronzen kunstwerkje zodanig 

voor iedereen zichtbaar op te hangen, 

dat de snavel wijst naar De Bombazijn. 

Aangezien onze founders overal vandaan 

komen, is de weg naar ons bier zo vanuit 

alle richtingen aangegeven.

BART RITECO
‘Het doel van het Bombazijn-verhaal sprak mij  

onmiddellijk aan. Zuinig zijn op een van de mooiste 

plekjes van Oldenzaal, midden in het centrum. De 

initiatiefnemers willen de tuinen in de oorspron-

kelijke staat terugbrengen uit respect voor de waarde 

en de wens om het toegankelijk te maken voor een ieder. Dit gebeurt zonder enig eigen 

belang of winstoogmerk. Regelmatig heb ik gedacht dat het doel wellicht te hoog 

gegrepen en te ambitieus was, maar iedere keer weer heeft de enorme gedrevenheid 

en het ongekende idealisme van de mensen achter dit project mij het tegendeel laten 

inzien. Stapje voor stapje komt het uiteindelijke doel steeds meer in zicht. Ik ben ervan 

overtuigd dat het realiseren van dit project een grote meerwaarde oplevert voor de 

aantrekkelijkheid van de binnenstad van Oldenzaal.’   -   Bart Riteco  -  notaris

En dat de brouwers er na jaren fanatieke  

training klaar voor zijn. Dat zelfs de 

gemeente is gezwicht... Dat ‘t gaat lukken! 

Een onschatbare verrijking voor onze 

stad, voor ons allemaal. En ieders steun 

ten volle waard.’  -  Mr. G.A.G.P. Derks

POEM DERKS

‘Een beetje Oldenzaler/Oldenzaalse spuugt 

bepaald niet in zijn/haar bier. Dat er nu 

een eigen brouwerij komt is dan ook geen 

wonder. Dat lag genetisch vast. De naam 

“Bombazijn” is in een oud textielcentrum 

ook al niet verbazend. Waar ik van achter- 

over sla is dat de Bombazijn verrijst in een  

van steen tot steen opgeknapt, bijna vergeten, 

honderden jaren oud pand, op de lieflijkste  

plek van de binnenstad. En dat daar jaren- 

lang door een kleine groep mensen harts-

tochtelijk voor geploeterd en gestreden is.  
POEM DERKS

EEN PRACHTIG LOGO
De hop is een bijzondere vogel met een unieke uitstraling. Tegelijk 

is hop het basis-ingrediënt van vrijwel alle bieren. De markante 

opstaande verenkuif van de hop vormde de basis voor ons logo, 

gecombineerd met een strakke en klassieke opvatting van het 

lettertype en de totale vormgeving. (ontworpen door Yellow-Agency) 

Wij zijn er bijzonder blij mee en de logo-bekendheid in Oldenzaal 

en omgeving stijgt snel.

ONZE AMBASSADEUR HANS DORRESTIJN
Steun uit onverwachte hoek kwam er ook 

van melancholicus, ‘baardmannetje’, vogel-

kenner, schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn. De hop vormt 

als markante vogel de basis van het Bombazijn-beeldmerk. Het 

bestuur van SOS mag Hans Dorrestijn, samen met anderen, 

ambassadeur noemen van De Bombazijn.



founding en Financiering
Deze brochure komt voort uit het samenwerkingsverband tussen Stichting 
Oldenzaalse Stadstuinen (SOS) en Stichting Bombazijn. Beide stichtingen stellen 
zich ten doel, ieder vanuit hun eigen rol, om brouwerij De Bombazijn tot een 
succes te maken.

SOS is eigenaar van het bestaande gebouw met de gronden en maakt zich nu 
sterk om volledig eigenaar te worden van het vernieuwde gebouw met kelder en 
gronden door alle bouwkosten op zich te nemen. 
Voor deze verbouwing is nog 900 duizend euro nodig. Dit betreft 300 duizend 
voor de opbouw van de authentieke kap en 600 duizend voor de realisatie van 
het ondergrondse deel.

Stichting Bombazijn op haar beurt neemt de exploitatie op zich, evenals het 
volledig inrichten van brouwerij De Bombazijn.
Stichting Bombazijn heeft 800 duizend euro nodig voor de inrichting van de 
brouwerij, inclusief het brouwsysteem.

Om al deze bedragen bij elkaar te brengen, is er een financiële commissie benoemd. 

Zij gaat op zoek naar mensen die het Bombazijn-traject financieel willen 

ondersteunen. Dat kan, door het geven van een gift of het lenen aan of het investeren 

in De Bombazijn.

Waarom zou u dit project financieel ondersteunen?
Het antwoord is simpel. Zonder financiële ondersteuning is de realisatie van 

De Bombazijn niet mogelijk. U mag er trots op zijn dat u het wél mogelijk maakt.

Uw bijdrage wordt niet eerder gebruikt dan dat er voldoende geld is toegezegd om de 

volledige realisatie van De Bombazijn mogelijk te maken, zoals in deze brochure staat 

beschreven. Dat betekent: met kap, kelder en een up-to-date brouwketel-systeem. 

Er kan pas begonnen worden met de bouwwerkzaamheden, nadat beide stichtingen 

daar hun fiat aan hebben gegeven.

De mogelijkheden om ons te ondersteunen
1.  u doneert minimaal 1000 euro aan SOS of levert diensten ter waarde van dit 

 bedrag. U bent dan founder van SOS.

2.  u geeft een lening aan stichting Bombazijn van minimaal 10.000 euro of levert 

 diensten ter waarde van dit bedrag. U bent dan partner van De Bombazijn.

3.  u investeert minimaal 10.000 euro in stichting Bombazijn of diensten ter waarde 

 van dit bedrag. Ook zo wordt u partner van De Bombazijn.

Wat mag u van ons terug verwachten?
Behalve eeuwige roem, een kunstwerk voor thuis en een blijvende naamsvermelding 

in de Bombazijn is dat:

1. bij een donatie, als geste, krijgt u als founder een unieke Bombazijn-pas, waarop 

 jaarlijks tien consumpties worden bijgeschreven. SOS is een ANBI-stichting, wat 

 inhoudt dat uw donatie met veel belastingvoordeel aftrekbaar is.

2.  bij een lening, krijgt u als partner jaarlijks 150 consumpties. Deze worden bijge-

 schreven op uw unieke Bombazijn-pas. Dit duurt voort tot het moment dat uw 

 lening is terugbetaald. Alle terugbetalingen worden gelijkelijk verdeeld over de 

 leningverstrekkende partners.

3.  bij een investering krijgt u als partner gedurende 50 jaar 300 consumpties.  

 Deze worden bijgechreven op uw unieke Bombazijn-pas.

Ps.
1.   De partners kunnen bij de notaris desgewenst de pas over laten zetten op een  

andere naam. 

2.  Biertegoeden kunnen ook als bierpakketten worden opgehaald.

3.   De consumpties op uw Bombazijn-pasje komen beschikbaar vanaf de officiële 

opening van de Bombazijn. Een consumptie is 0,2 Ltr.

U heeft interesse om founder of partner te worden?
Of wilt u meer informatie? Mail ons: 
founding@debombazijn.nl

Wij nemen contact met u op! 



ons 
Bombazijn.

De 
stadsbrouwerij 
van,voor 
en door 
Oldenzalers

Deze uitnodiging tot investeren 
is een initiatief van 
Stichting Oldenzaalse Stadstuinen
en Stichting Bombazijn

Contact / Informatie:

Postadres 
Molenstraat 24
7571 CN  Oldenzaal
T. +31 (0)6 512 853 51
E. founding@debombazijn.nl

Rabobank: NL70 RABO 0185.2047.75
KvK Oost Nederland: 55739202

www.bombazijn.nl


