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NUCHTERE 
TROTSJAN HALLEN

DIRECTEUR
1992 – HEDEN

Nuchter. Dat is wat we zijn hier in de Achterhoek. We roepen niet,  
we dóen het gewoon. Toch vinden we het mooi om met dit magazine 
stil te staan bij honderd jaar Wire Weaving Dinxperlo. Bij de mensen die  
ons hebben gemaakt tot wie we nu zijn. Bij de ups, maar zeker ook bij 
de downs die we samen hebben meegemaakt. En bij de toekomst,  
die er prachtig uitziet! 

STEMPELS
Mijn opa en vader drukten hun eigen 
stempel op ons bedrijf. Stempels die 
pasten bij het tijdsbeeld. Opa was de 
pionier van ons drieën; de uitvinder. De 
aanpakker die als koperslager het idee 
had de focus te leggen op een moeilijk te 
verkrijgen product: metaalgaas. Mijn va-
der was de grote denker. Met een diploma 
op zak heeft hij het levenswerk van opa 
doordacht verder uitgebouwd. In de markt 
van nu, zie ik het als mijn taak om de koers 
naar een meer specialistisch niveau te 
draaien. Met een mooi team ontdekken we 
processen, markten en producten waar-
mee we de komende decennia het verschil 
blijven maken. 

TROTS
Ik denk dat mijn grootvader en vader 
ondanks hun bescheiden karakter trots 
zijn op wat we hier vandaag met zijn allen 
doen. Na een tijdperk met een zeer breed 
productenpallet, hebben we de laatste 
jaren steeds meer focus gekregen. We 
zijn gestopt met de geliefde verzinkerij 
van mijn grootvader en ook van het 
kunststofweven hebben we afscheid 
genomen, maar ze zullen er trots op zijn 
dat hun dierbare Metaaldraadweverij 
nog steeds bestaat. Ik denk dat ze het 

mooi vinden dat we hun ambacht met 
een gepassioneerd team vakmensen 
voortzetten. Ook ik ben trots. Trots op 
wat we hebben bereikt, trots op wat we 
hier elke dag doen. En trots dat ook ik, 
aanvankelijk met Henk en inmiddels met 
Puck, mijn steentje aan dit bijzondere 
bedrijf mag bijdragen.

TOEKOMST
En de volgende decennia? Het product 
metaalgaas is veelzijdig en zal niet snel 
verdwijnen. Zeker als we slim kunnen 
produceren heeft het in Europa toekomst. 
Bovendien komt de volgende generatie 
natuurlijk in beeld. Zij zullen ook met 
veranderingen in markten en producten 
te maken krijgen. Mijn vrouw Jeannette 
en ik hebben er alle vertrouwen in dat ze 
genoeg visie en creativiteit hebben om 
hier op hun manier mee om te gaan.

 
DANK U WEL
Graag dank ik u hartelijk voor uw  
bijdrage aan honderd jaar Wire Weaving 
Dinxperlo. Als medewerker, oud-mede-
werker, afnemer, partner, leverancier of 
familie betekent u veel voor ons bedrijf. 
Mede dankzij u, kunnen wij doen wat we 
mooi vinden. Al honderd jaar! 

1917 - 2017
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AUGUST HALLEN, EEN 
PIONIEREND KOPERSLAGER

Doorlopend geleidebiljet, afgegeven te Dinxperlo op  
09-02-1916, als vergunning voor het vervoer per motor 
door de gemeente Dinxperlo. 

Diploma koperslager van oprichter August Hallen.

Pionier en uitvinder. Dat is hoe August Hallen, oprichter van  
Wire Weaving Dinxperlo, liefdevol omschreven wordt. In de  
uitdagende periode rond de Eerste Wereldoorlog zet hij grote 
stappen. Gewaagde stappen waarin hij slim onderneemt met  
de middelen die hij heeft.

1915 - ONLOSMAKELIJK VERBONDEN
Ambachtelijke metaalbewerking is onlos-
makelijk verbonden aan de familie Hallen. 
Als koperslager verdient vader Gustav 
(1849) jarenlang zijn brood met het 
bewerken van koper. Om in zijn voetspo-
ren te treden, behaalt ook zoon August 
(1889) het koperslagersdiploma. De 22 
jaar jonge ambachtsman krijgt vele op-
drachten van plaatselijke loodgieters voor 
het slaan van puntstukken bij boeren.  
Op zijn 2-cilinder Pope motorfiets met 
daarachter een kar vol buizen en een 
pomp, is hij rond 1915 een bekende in  
het Dinxperlose straatbeeld. 

INDUSTRIËLE REVOLUTIE 

1917 - 2017
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De eerste fabriek van Metaaldraadweverij  
Dinxperlo op Doetinchemse grond.

ONDERNEMERSCHAP IN DE EERSTE  
WERELDOORLOG

In de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) blijft Nederland neutraal. Dit resulteert erin dat 
ons land wordt uitgesloten van internationale toelevering van grondstoffen, brandstoffen 
en halffabricaten. Veel kleine familiebedrijven bundelen hun krachten en gaan de  
producten die zij voorheen importeerden zelf vervaardigen. De aanpakkersmentaliteit 
van Nederlandse ambachtslieden in moeilijke tijden leidt tot een modernere, groot-
schaligere en meer diverse industrie, waarvan de vennootschap onder firma van de drie 
avontuurlijke koperslagers een mooi voorbeeld is. 

1917 - VAN PUNTSTUK TOT AMBITIE
Om de puntstukken voor zijn bronnen  
te maken, gebruikt August geelkoper 
tressengaas uit Duitsland. Een schaars 
goed in de Eerste Wereldoorlog.  
Om toch zijn vak te kunnen blijven  
uitoefenen, koopt hij in Osnabrück een 
weefmachine en draad om het tressen-
gaas zelf te produceren. De schoorsteen 
moet toch roken. Met de aankoop van 
deze eerste weefmachine ontstaat een 
nieuwe ambitie. Samen met twee andere 
koperslagers, waaronder de heer Besse-
link, start de ambitieuze ambachtsman op 
28-jarige leeftijd zijn eigen vennootschap 
onder firma. Een metaaldraadweverij. De 
Havenstraat in Doetinchem wordt door 

haar praktische ligging geselecteerd als 
vestigingsplaats voor de ontplooiing van 
de plannen. De eerste schep die in 1917 
in de Doetinchemse grond wordt gezet, 
vormt de start van een bijzondere eeuw 
Metaaldraadweverij Dinxperlo.
 

1917 – EEN DRAADFABRIEK ZONDER 
DRAAD
Ondanks een spiksplinternieuwe fabriek 
en torenhoge ambities, wordt het eerste 
gaas van August nooit in Doetinchem 
geweven. De uitstekende ligging van 
de fabriek weegt niet op tegen het 
gunstige loonpeil in Duitsland. Nog 
voordat August zijn fabriek in werking 
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zet, volgt in 1917 de akte van ontbinding 
en wordt het Doetinchemse pand 
verkocht aan Rento Hofstede Crull, een 
bekende elektriciteitspionier die er zijn 
Verenigde IJzer Fabrieken vestigt. Later 
zal Vredestein er haar fietsenbanden 
gaan produceren. Vandaag herinneren 
slechts het monumentale ketelhuis 
en de oude schoorsteen nog aan de 
verrassende Doetinchemse oorsprong 
van Metaaldraadweverij Dinxperlo.

1918 - SÜDERWICKER DRAHTFABRIK
Niet geremd door de voortijdige ver-
koop van de fabriek die hij aanvankelijk 
met zijn kompanen wilde starten, bouwt 
August gestaag voort aan zijn droom: 
zijn eigen draadweverij. Deze vestigt hij 
een jaar later zelfstandig in het Duitse 
Süderwick, pal op de Nederlandse grens 
bij Dinxperlo. Het bedrijf, waar voordeli-
ge Duitse ambachtslieden metaaldraad 

weven en filters maken, krijgt de Duitse 
naam Süderwicker Drahtfabrik. 

1922 – DE STRAAT OVER
August blijkt bijzonder ondernemend. Pal 
tegenover zijn Duitse fabriek, bouwt hij in 
1922 een fabriek op Nederlands grondge-
bied. August is terug. Het perceel aan de 
Anholtseweg in Dinxperlo wordt voorzien 
van een kantoor met zolder, een kluis, een 
magazijn, een kleine tuin, een heuse tele-
fooncel en natuurlijk een weverij. Knulst 
sr. is de eerste arbeider die er gaas zal 

Knulst sr.

De Süderwicker Drahtfabrik, direct achter het hekwerk dat de Nederlands/Duitse grens markeert.

DE ROARING TWENTIES
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weven. Door zijn vakmanschap en mentali-
teit speelt de gedreven ambachtsman een 
onmisbare rol in de ontwikkeling van de 
plannen van August. Om zich ongestoord 
tussen twee fabrieken te kunnen bewegen, 
beschikt August over een Durchlasskarte. 
Een document waarmee hij de grens en 
haar bewaking ongestoord mag passeren.
 

1923 – GOUDEN COMBINATIE 
De jaren twintig beginnen zwaar voor de 
metaalnijverheid. Door sterke concurren-
tie uit het buitenland verkeren veel bedrij-
ven in zwaar weer. De hoge invoerrechten 
van Nederlandse exportproducten dragen 
daarin niet positief bij. Met een bedrijf 
aan weerszijden van de grens en een 
felbegeerde Durchlasskarte, weet de ge-
slepen ondernemer ook dit nadeel in een 
voordeel om te zetten. Menig product 
wordt ongezien van de ene kant van de 
grens naar de andere kant gesmokkeld. 

De Durchlasskarte waarmee August Hallen 
de grens mag passeren.

Doordat de Duitse gaasconcurrenten 
achterblijven in gaasproductie, loopt de 
gaasverkoop bovendien zó voortvarend, 
dat de capaciteit van de oudere Duitse 
fabriek korte tijd noodzakelijk blijft om 
aan alle vraag te kunnen voldoen. Twee 
belangrijke commerciële redenen om 
de twee fabrieken tot 1924 parallel aan 
elkaar te handhaven. Daarna ligt de focus 
op Dinxperlo en verdwijnt de  
Süderwicker Drahtfabrik.

1923 – EEN DAGELIJKS RITUEEL
De aanpakkersmentaliteit die August 
thuis met de paplepel ingegoten krijgt, 
vraagt de ondernemer ook van zijn 
groeiend aantal medewerkers. Persoonlijk 
opent hij elke ochtend de deur voor zijn 
team. Vergezeld door zijn hond contro-
leert hij of iedereen tijdig aanwezig is.  
Pas zodra de fabriek opgestart is, keert 
hij huiswaarts om te ontbijten. 

100 JAAR WIRE WEAVING DINXPERLO
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“ Banken lenen je graag een paraplu als het 
droog en zonnig is, maar nauwelijks komen 
er wolken aan de hemel of ze willen hun 
paraplu terug”

1917 - 2017
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BOUWEN OP EIGEN KRACHT

INVLOEDEN UIT DE TEXTIELINDUSTRIE
Waar machines, tekeningen en ervaren vakmensen voor de omvangrijke textielindustrie 
begin twintigste eeuw ruim verkrijgbaar zijn, moet de kleinere metaaldraadnijverheid 
vooral vertrouwen op eigen kracht. Weinig machinebouwers specialiseren zich in de 
bouw van kant-en-klare metaalgaastoepassingen, waardoor Metaaldraadweverij Dinx-
perlo haar processen en machinepark grotendeels in eigen beheer ontwikkelt. Inspiratie, 
vakmensen én basismachines voor ombouw, worden verkregen uit de textielbranche. 
Naast een groeiende groep metaalgaaswevers, telt de fabriek daarom ook vele machi-
nebouwers, geleid door Herman Colenbrander en Bernard Bulsink. Naast de bouw en 
optimalisatie van machines en hun besturing, zijn zij verantwoordelijk voor de reparatie 
van defecten en het onderhoud van het complete machinepark.

extra ruimte wordt de ingang van het 
kantoor naar de zijkant verplaatst. In 1938 
wordt bovendien een nieuwe weverij aan 
de Weversstraat, grenzend aan de achter-
zijde van de fabriek, gerealiseerd. 

1936 – AUGUST HALLEN LONDON
Zowel import als export is belangrijk in 
Dinxperlo. In 1936 wordt een entrepot 
gebouwd waar aan invoerrechten onder-
hevige goederen opgeslagen worden. 
Via bekende Amsterdamse handelshui-
zen wordt het Dinxperlose gaas boven-
dien steeds meer naar het buitenland 
verscheept. Vooral in Nederlands-Indië 
vindt het product massaal aftrek. Uniek 
is dat Metaaldraadweverij Dinxperlo al 
vóór de Tweede Wereldoorlog een eigen 

1930 – PARAPLU ALS HET DROOG IS
De mentaliteit van de inmiddels 40 jaar 
oude ambachtsman is er een van een 
doortastend ondernemer, zo blijkt uit 
de nuchtere prachtuitspraak: “Banken 
lenen je graag een paraplu als het droog 
en zonnig is, maar nauwelijks komen er 
wolken aan de hemel of ze willen hun pa-
raplu terug”. Hard werken en vertrouwen 
op je eigen kracht; dat is August Hallen 
ten voeten uit. Terwijl de wereld door de 
beurscrash van 1929 in een economische 
depressie raakt, klinkt er uit de Dinxperlo-
se metaaldraadweverij een positief geluid. 
Het bedrijf werkt op volle toeren. Onder-
tussen bouwt August gestaag voort aan 
zijn imperium. Een naastgelegen woon-
huis wordt omgebouwd tot bankwerkerij, 
er komt een timmerwerkplaats en voor 
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tot vliegengaas geweven. Het gaas, dat 
verkrijgbaar is in blauw en groen, wordt 
geleverd via de landelijke ijzerhandel. 

 
1939 TOT 1945 - ROERIGE TIJDEN
De Tweede Wereldoorlog zorgt ook in 
Dinxperlo voor een stagnatie van groei. 
Voor 2.600 gulden wordt er in 1941 nog 
een timmerwerkplaats gebouwd. Verder 
wordt er in de oorlog niet uitgebreid. Een 
gebrek aan grondstoffen zorgt er boven-
dien voor dat de productie niet meer op 
volle kracht kan draaien. Toch probeert 
August zijn zestig medewerkers aan het 
werk te houden. Zolang zij actief zijn, 
hoeven ze niet voor de bezetter aan de 
slag. Dat Dinxperlo als grensdorp zwaar 
onder vuur ligt, is vandaag nog te zien 
aan het oude bedrijfspand, waar gra-
naten zijn ingeslagen. Bovendien wordt 
de dichtbijgelegen woning van August 
en zijn vrouw geconfisqueerd door de 
Duitsers.

verkoopkantoor in Londen heeft: ‘August 
Hallen London’.

1936 – UITBREIDING NAAR HENGELO
In 1936 wordt de metaaldraadweverij 
van Stork door August overgenomen en 
omgedoopt tot Metaalgaas Twente. De 
fijne DFL- en DFM-weefgetouwen verhui-
zen van Hengelo naar Dinxperlo. Hiermee 
wordt het Dinxperlose assortiment uitge-
breid met fijn gaas. De nieuwe Twentse 
vestiging van August zal zich voorname-
lijk focussen op de productie van grof 
gaas en transportbanden. 
 

1939 – KWALITEITSDRADEN UIT EIGEN 
TREKKERIJ
Vertrouwen op je eigen kracht. Waarom
getrokken draad inkopen, als ze ook 
in huis geproduceerd kunnen worden? 
Met die visie wordt in 1939 een eigen 
draadtrekkerij ingericht. Er worden twee 
draadtrekmachines en een gloeioven voor 
gekocht. De veelal Duitse walsdraad voor 
het vliegengaas wordt hier door het team 
van Herman Colenbrander tot geschikte 
weefdraad getrokken. Zodra dit een 
succes blijkt, wordt de afdeling uitgebreid 
met nog eens tien draadtrekmachines die 
door de eigen machinebouwers van de 
fabriek worden gebouwd. 

1940 – AMERIKAANSE WEEFMACHINES 
VAN DINXPERLOSE MAKELIJ
In 1940 wordt een gebruikte Amerikaanse 
weefmachine aangekocht, die ook harde 
draden kan weven, wat tot dusverre niet 
mogelijk is. Onder leiding van techneut 
Bernard Bulsink, die net is gestart als 
baas van de bankwerkerij en technische 
dienst, worden maar liefst zestien van 
deze zware weefmachines nagebouwd. 
Bij het gieten van de ijzeren basis, wor-
den trots de letters ‘M’ van Metaaldraad-
weverij en ‘D’ van Dinxperlo in de be-
huizing vereeuwigd. Verwijzend naar de 
Amerikaanse herkomst van het allereerste 
toestel, wordt de verzameling van uitein-
delijk vijfendertig weefgetouwen sim-
pelweg ‘Amerikaanse weverij’ genoemd. 
In tweeploegendienst wordt hier voor-
namelijk harde draad met een ringspoel 

Reclame-uitingen van het bedrijf dat hier nog  
Metaaldraadweverij Dinxperlo heet.

DE GROTE DEPRESSIE



bekende van de familie en daarmee een 
veilig en leerzaam toevluchtsoord voor 
Willy. Na de oorlog keert hij met een 
flinke dosis praktijkervaring veilig terug 
naar Dinxperlo. 

1945 - DE DRAAD WEER OPPAKKEN
Op 5 mei 1945 wordt Nederland bevrijd. 
De oorlog is voorbij. Nu de grondstof-
voorziening langzaam weer op gang 
komt, pakt het team de draad weer op. Er 
wordt flink geïnvesteerd in de reparatie 
van het gebouw en een kleine uitbreiding 
van het machinepark. Bovendien wordt 
een nieuw product geïntroduceerd: filters. 
Door het gaas in de nieuw gecreëerde 
filterafdeling zelf verder te bewerken tot 
halffabricaat voor de filterindustrie, zet 
Metaaldraadweverij Dinxperlo een stap 
verder in de bewerking. 

1946 – DE PASSIE VAN AUGUST
Verzinken: het aanbrengen van een dun 
laagje zink op metaalgaas. August vindt 
het een machtig mooi proces. De bewer-
king beschermt zijn kwaliteitsgaas tegen 
atmosferische invloeden en versterkt het 
weefsel. In 1946 wordt een nieuwe hal ge-
opend, waar ‘verzinking aan stuk’ plaats-
vindt. De oprichter geniet zichtbaar van 
dit succes en is er veel te vinden. Naast 
de verzinkerij herrijst een tweede nieuwe 
hal; de ververij. Twee jaar later worden 
nog een magazijn, een bankwerkerij en 
een was- en schaftlokaal toegevoegd. 

1942 – HET VAK LEREN IN DE OORLOG 
Om alles over weefmachines te leren, 
vertrekt Willy Hallen (1922), de twintigja-
rige zoon van August, in de oorlog naar 
het Duitse Zeulenroda bij Leipzig. Hij 
werkt er bij collega gaaswever Lenzner. 
Als één van de vaste partners van August, 
is eigenaar Lenzner al jaren een goede 

Het persoonsbewijs van August Hallen.

Werknemers in de fabriek.

Het aanbrengen 
van een dun laagje 
zink op metaalgaas. 
August vindt het 
een machtig mooi 
proces.

1917 - 2017
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1952 – LASSEN OP VERTROUWEN
Waar tot 1952 uitsluitend geweven gaas 
de fabriek verlaat, wordt nu ook gelast 
gaas aan het assortiment toegevoegd. 
In 1952 geeft August de firma Jäger uit 
Neustadt de opdracht voor de productie 
van een aantal moderne Jäger gaaslas-
machines. Jäger kan de klus echter niet 
klaren. Na de oorlog ontvlucht de eige-
naar de DDR met slechts zijn technische 
tekeningen als waardevolle eigendom-
men op zak. Het bedrijf heeft de kennis, 
maar niet de middelen om de machines 
te kunnen bouwen. Om toch de solide 
Jäger lasmachines aan zijn machinepark 

te kunnen toevoegen, betaalt August de 
aankoop vooruit. Dit grote gebaar van 
vertrouwen is ook vandaag iets dat nog 
veelvuldig door Jäger aangehaald wordt. 
 

1954 – INTERNE VERHUIZING 
In 1954 is het wederom tijd voor een 
grootschalige interne verhuizing. De 
complete filterafdeling verhuist naar een 
hal aan de straatzijde. In de vrijgekomen 
filterhal aan de achterzijde van het pand, 
worden nu de eerder uit Hengelo over-
genomen weefmachines voor fijn gaas 
geplaatst.

De Weverstraat met zicht op de fabriek.

De Anholtseweg vanaf de Bruggenhutte.  
Aan de linkerkant een deel van de fabriek.  
Rechts de afrastering van de grens met de 
woonhuizen aan de Duitse kant.

TWEEDE WERELDOORLOG

100 JAAR WIRE WEAVING DINXPERLO
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VAN VADER 
OP ZOON & 
(KLEIN)DOCHTER

INTERVIEW

FAMILIE MAURICK
EEN WEVER EN TWEE DRAADTREKKERS
1945 - 2017

“    Gaot toch naor  
Hallen, doar kunn zie 
‘ow wal gebroek’n’”

Ambachtelijke vakken worden van vader 
op zoon doorgegeven. Werkt vader in 
de weverij, dan is het gebruikelijk dat 
ook zoon zich op geschikte leeftijd bij 
Hallen meldt. Bij de familie Maurick zet 
kleindochter Denise de familietraditie van 
vader en opa trots voort.

GEEN TEGENPRÖTTEL 
Met de wijze woorden “Gaot toch naor 
Hallen, doar kunn zie ‘ow wal gebroek’n”, 
komt de veertienjarige Willy Maurick in 
1945 in dienst. Eerst als spoeler, later als 
wever. “Mooie arbeid, smerig word je 
toch”, vertelt de 86-jarige pensionado. 
In de jaren daarop wordt de eigenzinni-
ge vakman nog drie keer aangenomen. 
De eerste keer met een diploma voor 
automonteur op zak: “Ik wilde een vak 
leren, maar kon geen werk vinden, dus 
ging ik maar weer terug”. De keren erop 

is het zijn eczeem dat hem tijdelijk naar 
een ander beroep doet uitwijken. Met de 
nuchtere woorden: ‘Wat duch ow, moeten  
we het er nog over hebben?’, wordt hij 
bij terugkomst weer door Willy Hallen 
welkom geheten. “Geen tegenpröttel. Ze 
waren tevreden over mijn arbeid en lieten 
me niet in de steek. Dat vind ik bijzon-
der”, vertelt hij terugkijkend.

1917 - 2017

18

FAMILIETRADITIE



D’RAN!
‘D’ran!’ Met die opdracht wordt Carlos 
door zijn vader naar Hallen gestuurd. 
Als meewerkend voorman van de draad-
trekkerij geeft hij inmiddels onder an-
dere leiding aan dochter Denise die op 
een vergelijkbare manier haar weg naar 
Dinxperlo vond. Tussen de drie genera-
ties heerst een gezellige competitiestrijd. 
“Weven is veel mooier werk dan draad-
trekken”, stelt Maurick senior. Met opge-

heven vinger vervolgt hij: “Als wever moet 
je ook veel meer in je koppie hebben dan 
als draadtrekker”. Vergenoegd over zijn 
eigen plagerij kijkt hij zijn nazaten aan. 
Zijn blik blijft hangen bij Denise: “Soms 
komt ze langs met zo’n smerig gezicht 
vol zwarte vegen. Daar geeft ze niks om, 
dat vind ik mooi.” Sinds zijn pensioen 
heeft hij de fabriek niet meer bezocht: “Ik 
ga geen mensen op de vingers kijken, ze 
doen het toch niet zo goed als ik”. 

Van links naar rechts: Denise, Willy en Carlos Maurick.

FAMILIENAMEN OP  
DE LOONLIJST
Het personeelsbestand van  
Metaalgaasweverij Dinxperlo kent 
vele families die al generaties lang 
onderdeel van het team zijn, zoals de 
familie Knulst, Colenbrander, Prinsen, 
Jansen, Heezen, Hormes, Angenent, 
Boland, Ter Horst en Maurick.
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1950 – WERKEN BI’J HALLEN
Op de voormalige plek van de ververij, 
nog altijd aan de Anholtseweg, bouwt 
Metaaldraadweverij Dinxperlo in 1949  
een hypermodern bedrijfsgebouw. Het 
markante kantorenpand met aangren-
zend magazijn is in 1950 gereed. Met 104 
werkplekken, is de Metaaldraadweverij 

in 1950 een belangrijke werkvoorziening 
voor het dorp. Vrijwel iedere Dinxperlo-
er heeft wel een vader, buurman, kennis 
of tante die ‘bi’j Hallen’ werkt. Praktisch, 
vindt ook August, bij sollicitatiegesprek-
ken hoeft hij slechts “Waor bu’j van?” te 
vragen, waarna de achternaam altijd wel 
verwijst naar een van de medewerkers die 

WERKEN BI’J HALLEN

Hypermodern aangezicht - het markante nieuwe kantorenpand aan de Anholtseweg.

Bi’j Hallen aan de Anholtseweg gebeurt veel. Er wordt gepionierd, er 
wordt gelachen, geruzied en af en toe wat gedronken. Maar bovenal 
wordt er hard gewerkt. Het is er dorps; ons kent ons. En fijn, want de 
familie Hallen zorgt goed voor haar mensen.

WEDEROPBOUW
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al in dienst is. En wás je er een van Hallen, 
dan zat het vaak wel goed, ook bij menig 
potentieel schoonvader, zo wordt ver-
teld. Ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, vinden een plek bij Metaal-
draadweverij Dinxperlo. Frans, een van 
de vier kinderen van het echtpaar Hallen, 
heeft het Syndroom van Down. August 
heeft daardoor een sterke binding met 
mensen voor wie een goede baan niet 
vanzelfsprekend is.

1957 – EEN EIGEN DRAADFABRIEK
“Sehr gute Geschäftsfreunde”. Zo om-
schrijft de heer Carl Rohländer, eigenaar 

De omvang van het in etappen gegroeide bedrijf in de jaren 50.

van de gelijknamige draadfabriek in het 
Duitse Heppingserbach zijn relatie met 
August. Jarenlang koopt Dinxperlo haar 
verzinkte en vertinde ijzerdraden in bij 
het Duitse bedrijf. Zodra blijkt dat de 
heer Rohländer ernstig ziek is, vraagt 
hij zijn zakelijke vriend August om zijn 
bedrijf over te nemen en voort te zetten. 
Dit doet hij in 1957. Met de vrij spontane 
aanschaf van een complete draadfabriek, 
wordt de geplande koop van een eigen 
vertin-installatie last minute afgewend. In 
1967 sterft de heer Rohländer op 77-jari-
ge leeftijd. 

De overgenomen Duitse draadfabriek Carl Rohländer. 
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1962 – GA MAAR NAAR HUIS, JE ZULT 
WEL MOE ZIJN
Op een zomerochtend fietst August om 
zes uur door Süderwick en groet mede-
werker Hein Tempels, die hard in de tuin 
aan het werk is. Als hij diezelfde werk-
nemer een uur later alweer in de fabriek 
ziet lopen, tikt hij hem op de schouder en 
zegt: “Ga maar naar huis, je zult wel moe 
zijn, je was vanmorgen al zo vroeg aan 
het werk. Kom vanmiddag maar terug.” 
Een humane werkgever. Dat is August. 

1973 – MET PAKNAALD IN VERDEDIGING
Ook goedbedoelde pesterijen kennen 
we in Dinxperlo. Vooral Nol Westerveld, 
keurige magazijnmedewerker moet 
het ontgelden. Door de sterke Hendrik 
Knipscheer wordt hij met regelmaat op 
kop de papierbak in gejudast. Gewapend 
met een scherpe paknaald komt Nol 
vervolgens voor zichzelf op zodra 
Knipscheer voorovergebogen aan een 
bureau staat. 

1962 – DE VRIJE DAGEN VAN  
AUGUST
Maria-Tenhemelopneming en Goede 
vrijdag: voor velen zijn dit doodnormale 
werkdagen. Of gezellige snipperdagen. 
Niet voor de medewerkers van August. In 
het jaar dat landelijk de vijfdaagse werk-
week wordt ingevoerd, bestempelt Au-
gust de twee dagen uit eigen beweging 
als officiële vrije dag. En zo geschiedt; in 
Dinxperlo gaat de deur twee extra dagen 
per jaar dicht, zodat het team kan genie-

1960 - KERSTGEHEIMEN
Tot na het aftreden van August heerst er 
rond de kerstdagen een lichte spanning 
in het bedrijf. De oprichter doet iedere 
kantoormedewerker kort aan voor een 
discreet gesprekje over diens gezin. Twee 
dagen later komt de aap uit de mouw. 
Iedere medewerker dient zich bij August 
te melden. Voor elk van hen ligt er een 
portie zelfgeschoten wild klaar, zorgvul-
dig afgestemd op de door de op richter 
ontrafelde gezinssamenstelling. 

1959 – EEN TAXERENDE RONDE
Naast zijn personeel, staat ook zijn ma-
chinepark August na aan het hart. Strikte 
afspraak met het team is dan ook dat alle 
machines het laatste werkuur grondig 
gereinigd worden. Taxerend loopt August 
aan het eind van de dag zijn vaste ronde 
langs alle afdelingen, met subtiele hints 
als: “Sieh Theo, zol der een barste in zit-
ten. I’j zollen jo zeggen dat hier wat aolie 
uut lu’p!” wijst hij kritisch op olievlekken 
of andere euvels. Zorgvuldigheid. Dat 
vindt hij belangrijk. 

1958 – STICHTING PERSONEELSFONDS 
METAALDRAADWEVERIJ
Dat August het goed voor heeft met zijn 
personeel, blijkt ook uit de oprichting 
van de Stichting Personeelsfonds Metaal-
draadweverij. Medewerkers met onvoor-
ziene buitengewone lasten, zoals de 
aanschaf van een bril of bezoek aan een 
specialist, doen beroep op deze geldpot. 
Tot 2003 blijft de stichting gehandhaafd. 

“   Sieh Theo, zol der een barste in 
zitten. I’j zollen jo zeggen dat hier 
wat aolie uut lu’p!”
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tenslotte in je personeel, niet in je ma-
chines. Daar zijn diverse Dinxperlose 
bedrijven het over eens. Zodra er in de 
jaren zestig gebrek is aan goed perso-
neel, laten ze aan de Dinxperlose Allee 
en het Grotenhuis gezamenlijk vijftig 
twee-onder-een-kapwoningen bouwen. 
Vijftien van de huizen worden door Willy 
verhuurd aan vakbekwame medewerkers 
uit de fabriek en van kantoor. Eind jaren 
zestig krijgen deze medewerkers vervol-
gens de kans om de gehuurde woning te 
kopen voor een bedrag van tienduizend 
gulden. Velen van hen profiteren vandaag 
nog van de uitstekende investering die ze 
destijds gedaan hebben. 

1968 – KLINKENDE MUNT
Het salaris van de fabriekswerkers, be-
staande uit loon en een aandeel van de 
behaalde productie, wordt uitgereikt in 
een enveloppe. Het moment wordt weke-
lijks collectief gevierd in de lokale kroeg, 
waar de eerste centen getrouw wor-

ten van een welverdiende vrije dag. Een 
conditie die de medewerkers van August, 
ook als de voorwaarde jaren later vervalt, 
altijd hebben mogen behouden. Beloofd 
is tenslotte beloofd. 

1955 – EEN NIEUWE GENERATIE 
Als August bijna veertig jaar de scepter 
zwaait van het bedrijf dat hij ooit met één 
enkele weefmachine begon, geeft hij het 
stokje in 1955 stukje bij beetje over aan 
zijn twee zonen. Gustav wordt verant-
woordelijk voor Metaalgaasweverij Twen-
te, later gerund door Ton Bakker, echt-
genoot van zus Narda. Willy, die zich al 
tien jaar op de verkoop en financiën van 

Metaaldraadweverij Dinxperlo focust, zal 
deze tak gaan besturen. Onder toeziend 
oog van August zetten zij het levenswerk 
van hun vader gezamenlijk voort. 

1962 - KENNIS ZIT IN JE MENSEN 
Goede mensen moet je bij je houden, 
aan je binden. Ambachtelijke kennis zit 

August en Willy Hallen.
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1974 – CHIQUE BELANGEN BEHARTIGEN
Mede op initiatief van Metaaldraadweverij 
Dinxperlo, bundelen diverse Engelse en 
Franse metaalgaasweverijen na de oorlog 
hun krachten in een eigen belangenver-
eniging voor draadwevers; de BITOM. 
Tot groot ongenoegen van Willy stem-
men de deelnemers tegen toelating van 
Duitse draadwevers. Willy Hallen en Jan 
Colenbrander, die ooit de export opzette, 
zijn actief lid. Karel Baayens, exportlei-
der en bovenal uitstekend praatjesmaker 
in meerdere talen, is zelfs vier jaar lang 
president van de club. Door de wat deca-
dente reizen van de vereniging, wordt de 
BITOM binnen Dinxperlose deuren gek-
scherend omgedoopt tot ‘Bureau Interna-
tional du TOurisme Mondaine’. De sa-
menwerking wordt echter gewaardeerd, 
collega-wevers kijken openlijk bij elkaar in 
de keuken, bouwtekeningen en adviezen 
worden met dichte portemonnee uitge-
wisseld. De BITOM draagt daarmee bij 
aan de innovatie in de branche. 

1968 - HEVA, HET EERST VERTROUWDE 
ADRES
Als de eigenaar van de Winterswijkse 
draadwarenfabriek HEVA, ofwel Het Eerst 
Vertrouwde Adres, geen opvolging vindt, 
neemt Metaaldraadweverij Dinxperlo het 
bedrijf over. De fabriek blijft vanaf de Pa-
rallelweg in Winterswijk zelfstandig grof 
metaalgaas voor onder andere hekwer-
ken produceren.

den omgezet in vloeibaar goud. Aan de 
geur van olie en petroleum en de zwarte 
gezichten ziet de kastelein direct dat het 
om ‘de mannen van Hallen’ gaat. In 1968 
gaat Metaaldraadweverij Dinxperlo over 
op betaling via de bank, een besluit dat 
de prachtige café-traditie danig in de weg 
staat. De dames thuis zullen nu tenslotte 
ontdekken welk deel van het salaris al is 
verdampt, voordat manlief thuis is. Deze 
administratieve uitdaging resulteert in 
diverse verzoeken om in ieder geval een 
deel nog uit te betalen in klinkende munt. 

1970 - SLAGROOM VOOR DE  
HARDE WERKERS
Op kantoor worden de heren keurig 
verzorgd. Getrouw zorgen de vier vrou-
welijke collega’s ervoor dat de mannen 
om tien uur een bakje koffie krijgen. 
Vanaf het moment dat Annie Wienk 
wordt aangenomen voor de binnenlandse 
correspondentie, wordt de koffie steevast 
voorzien van een flinke dot slagroom. 
Blijkbaar een verzorging die door de 
heren gewaardeerd wordt. Gebroederlijk 
verwoorden ze hun dank naar de dames 
elk jaar in een keurig sinterklaasgedicht 
met bijbehorende chocoladeletter.

1967 - COLLECTIEF PENSIOENFONDS
Hoe vier je dat je een halve eeuw be-
staat? In Dinxperlo wordt dit gedaan met 
de oprichting van een eigen Pensioen-
fonds. De familie Hallen is van mening 
dat de pensioenen in de metaalsector
niet goed georganiseerd zijn. Om haar 
werknemers toch voldoende zekerheid te 
bieden, kiest het bedrijf voor deze aan-
vulling die enthousiast ontvangen wordt. 
Financieel directeuren en vertrouwelin-
gen van de familie Hallen, Heinz Lieber en 
later Gerard Hermsen beheren het fonds 
waarin staatsobligaties jarenlang garant 
staan voor rentepercentages tot wel 11%. 
Zij worden bijgestaan door Ben Beernink. 
Uiteindelijk wordt een toeslag van maar 
liefst 211% op het basisbedrag uitgekeerd. 
Dat waren nog eens tijden! 

50 JAAR
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Groepsfoto van het personeel n.a.v. het 50-jarig bestaan.

HISTORIE1917-
1967
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INTER-
VIEW HENK HOBELMAN

WEEFTECHNICUS, BEDRIJFSLEIDER,  
PROCURATIEHOUDER EN DIRECTEUR
1970 - 2010

PROCESTECHNOLOGIE
In zijn inwerkperiode maakt hij zijn han-
den vuil in de fabriek. De lasmachines, 
trekkerij en natuurlijk weverij; alle takken 
van sport leert hij zo kennen. Vervolgens 
schaart hij zich bij het twintig man sterke 
technische team van Bernard Bulsink. 
Hier zal hij zich focussen op procestech-
nologische zaken die de kwaliteit en 
effectiviteit van de productie verhogen. 

Hij onderzoekt nieuwe technieken en 
draagt bij aan de ontwikkeling van vele 
maatwerkmachines. Hobelman: “Als je 
zelf bouwt, weet je precies wat je hebt, 
kun je dingen perfect afstemmen op de 
eigenaardigheden van de wever en de 
wensen van de klant en houd je natuurlijk 
concurrenten buiten de deur. In Dinxperlo 
hadden ze lef om te investeren in nieuwe 
technieken, ook als anderen daar geen 

vertrouwen in hadden. Die eigenwijze 
visie heeft ons veel gebracht.” 

MACHTIG 
De grijpermachines die in de textielin-
dustrie al jaren gemeengoed zijn, kennen 
geen geheimen voor Hobelman. Kort na 
zijn aantreden is hij een belangrijke spil in 
de omzetting van de oude schietspoelen 
naar grijpermachines. “Dat heeft me het 
meest geboeid, zeker toen ik met Ber-
nard Bulsink en later Rinus Teerink ook 
zelf automatische machines ging bouwen. 
In de jaren tachtig hadden we een van de 
grootste weverijen. Vijf grote hallen met 
wel 200 machines, machtig was dat.” 

ONTWIKKELEN
De ambitieuze Hobelman is tevreden en 
blijft tot zijn pensioen in 2010 trouw aan 
het bedrijf: “Daar heb ik absoluut geen 
spijt van. Ik werd goed behandeld door 
de familie Hallen en heb me ook intern 
goed kunnen ontwikkelen.” In 1987 neemt 
hij de bedrijfsleidersrol van Bulsink over, 
gevolgd door procuratie in 1990. Tot zijn 
pensioen in 2010 voert hij naast Jan Hal-
len de technische directie van het bedrijf. 

De innovatieve textielindustrie is een belangrijke inspiratiebron voor  
Metaaldraadweverij Dinxperlo. Veel van de werknemers hebben een  
achtergrond in deze destijds nog florerende branche. In 1970 wordt  
weeftechnicus Henk Hobelman uit de textiel naar Dinxperlo gehaald.  
Hobelman: “De weefmachine is hetzelfde, alleen het materiaal is anders.” 

“   Die eigenwijze  
visie heeft ons  
veel gebracht”

GEINSPIREERD DOOR TEXTIEL
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TEXTIELKENNIS
Vele machines vinden hun oor-
sprong in de zeer actieve textiel-
branche. Het is niet verrassend dat 
ook een flinke hoeveelheid kennis 
uit deze markt wordt gehaald. Vak-
mensen als Henk Hobelman hebben 
daarom een waardevolle achter-
grond in de textielindustrie.
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TEGENDRAADS  
ONTWIKKELEN

Eigenwijs. Dat zijn ze in Dinxperlo. En daar is men trots op. Alles  
wordt geheel op eigen wijze bedacht, geprobeerd en ontdekt, soms  
op verzoek van een partner. Het pionieren met nieuwe machines, 
inventieve veranderingen, nieuwe producten en onverwachte markten 
brengt ze ver, het legt de basis voor de toekomst. 

1957 & 1962 – JAEGGLI WEEFMACHINES
Een technische mijlpaal is in 1957 de aan-
koop van diverse Jaeggli kunststofweef-
machines met spoel en bovenslag van  
een bedrijf in Suchten bij Venlo. Meege-
leverd wordt Suchtelaar Hans Bax, die de 
machines in Dinxperlo zal gaan beheren. 
Aanvankelijk wordt getracht om zijde 
voor builengaas te weven. Blijvende her-
innering aan dit experiment is de dubbel-
wandige, uitstekend geconditioneerde fil-
terafdeling met naastgelegen kelder voor 
de opslag van zijde. Als dit niet succesvol 
blijkt, worden in 1962 uiteindelijk alle ma-
chines omgebouwd voor het weven van 
polyethyleen, waarmee de productie van 
kunststof vliegengaas op gang komt. 

1962 & 1970 – EEN BLOKJE OM
Door de explosieve groei die het bedrijf 
sinds haar start in 1917 doormaakt, is er 
aan de Anholtseweg geen ruimte meer 
om bij te bouwen. Gezocht wordt daarom 
naar externe ruimte. Deze wordt gevon-
den in het voormalige pand van katoen-
weverij Meijerink aan de Industriestraat, 
een zijstraat van de Anholtseweg. Nadat 
de nog aanwezige bovenslager weefstoe-
len ontmanteld en verwijderd zijn, krijgen 
de Jaeggli kunststofweefmachines een 
plek. Later worden in 1970 een lasserij en 
verzinkerij op het perceel gebouwd.

1962 – VAN ROL NAAR HALFFABRICAAT 
De ruimte die de kunststofweverij na haar 

verhuizing naar Meijerink achterlaat, vindt 
al snel een nieuwe bestemming.  
De vraag naar halffabricaten is de laatste 
jaren gestegen, terwijl de vraag naar gaas 
op rol terugloopt. Om op de verande-
rende markt in te kunnen spelen, wordt 
de filterafdeling uitgebreid met nieuwe 
materiaalbewerkingsmachines. Er worden 
stroken- en stukkensnijmachines, een 
punt- en naadlasmachine en een excen-
terpers geplaatst. 

1962 – EXTRA CAPACITEIT
Ook de fijnweverij vraagt om meer ca-
paciteit. Er wordt extra ruimte gecreëerd 
voor het weven van fijne gaassoorten. In 
de trekkerij wordt pal voor de vacuüm- 
oven bovendien een nieuwe gloeierij ge-
bouwd. Deze afdeling zal later het toneel 
zijn van het grootste bedrijfsongeval dat 
zich in 100 jaar productie voordoet. Bij 
een test van de vacuümdruk, implodeert 
de oven waarbij medewerker Wim Rad-
staak gewond raakt aan zijn schouder. 

 
1968 – ONDERZOEK NAAR DE EVOLUTIE 
VAN HET HEELAL
Door eigenwijs voorop te lopen, wordt 
het team regelmatig betrokken bij bij-
zondere projecten, zoals in 1968 bij de 
ontwikkeling van het grootste radiote-
lescopenveld ter wereld. Vanuit Wes-
terbork zullen Nederlandse astronomen 
wetenschappelijk onderzoek doen naar 
de evolutie van het heelal. Voor de para-
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bolen van de 14 reusachtige schaalanten-
nes wordt gelast rvs-gaas uit Dinxperlo 
gebruikt. Het gaas dient absoluut vlak 
te zijn en wordt daarvoor met speciale 
vrachtwagens aan de Anholtseweg op-
gehaald. Het fluitende geluid van de wind 
dat door het Dinxperlose gaas blaast, is 
vandaag nog te horen op het vrij toegan-
kelijke complex. 

Westerbork Synthese Radio Telescoop (WSRT) met Dinxperloos gaas.

“    Goa moar met  
de vüte op ‘t buro  
noadenken”

1970 – DE UITVINDERS VAN HALLEN
Ieder decennium van het bedrijf dat in-
middels Metaalgaasweverij Dinxperlo heet, 
wordt gemarkeerd door vele opmerkelijke 
technici die hun stempel op belangrijke 
innovaties drukken. De Willy Wortels. De 
uitvinders van Hallen. Allen dragen zij 
hun onmisbare steen bij aan honderd jaar 
Metaalgaasweverij Dinxperlo. Bernard 
Bulsink wordt vandaag nog door velen 
geroemd om zijn vele technische bijdra-
gen. Later wordt hij bijgestaan door Henk 
Hobelman, Martin Hijink en Rinus Teerink. 
In de kunststofweverij is het vooral Hans 
Bax die met beperkte middelen de prach-
tigste oplossingen realiseert. Willy erkent 
het belang van zijn techneuten. Regel-
matig komt hij kijken waaraan er gewerkt 
wordt. Met uitspraken als: “A’j es niet wèt 
hoe I’j wieter môt, goa moar met de vüte 
op ‘t buro noadenken en trek ôw niks van 
een ander an”, geeft hij zijn medewerkers 
alle ruimte om met goede oplossingen te 

komen. Samen realiseren de Willy Wortels 
van Hallen de installaties waarmee het 
bedrijf jarenlang, vaak zelfs tot vandaag 
nog, haar gaas produceert.

WELVAARTSSTAAT
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1971 – HET ONTSTAAN VAN FIBERGLAS 
HORRENGAAS
Op verzoek van een klant wordt er eind 
jaren zestig fiberglas horrengaas ontwik-
keld dat bij het afknippen niet rafelt. Het 
fiberglas materiaal wordt een waardige 
opvolger van het blauwe en later ook 
groene plastic polyethyleen horrengaas. 
De Jaeggli weefmachines verliezen daar-
mee hun gebruiksrecht en verdwijnen uit 
de fabriek. 

1970 – EEN STERK ASSORTIMENT
Het steeds modernere machinepark, de 
groeiende kennis van het team en de 
steeds specifiekere vragen uit de markt, 
zorgen elke dag voor een beter pro-
duct. Het assortiment bestaat nu uit grof 
en fijn geweven gaas, gelast rvs-gaas, 
desgewenst verzinkt of geverfd, polyethi-
leen vliegengaas, fiberglas horrengaas, 
bollengaas, controlegaas, zeefdrukgaas 
en haarkrullergaas. Trots worden de vele 
mogelijkheden tijdens verkoopgesprek-

ken getoond in een leren monsterboekje. 
Voor een professionele focus, worden af 
en toe ook producten uit het assortiment 
verwijderd. Zo verliest vertind ijzergaas 
haar waarde door de opkomst van rvs en 
verdwijnt het kunststof sarangaas voor 
de kunstmestindustrie bijna net zo snel 
als het binnenkwam. Door het gebrek aan 
een inbraakvrije ruimte blijft ook de partij 
goudgaas voor een Amerikaans laborato-
rium een eenmalige klus. 

1971 – VAN SCHIETSPOEL NAAR  
GRIJPERS VOOR VLIEGENGAAS
Een hele ommekeer is in 1971 de vervan-
ging van de oude weefmachines met een 
schietspoel naar nieuwe getouwen met 
grijpers voor de inslagdraden. In 1971 be-
zoekt het consortium Hans Bax, Willy Co-
lenbrander, Henk Hobelman en Willy Hal-
len daarvoor leverancier Günne in Soest 
aan de Mohnsee. Trots demonstreert de 
Duitse verkoper zijn cliënten hoe snel zijn 
kersverse ontwikkeling voor kunststof wel 
niet is. Zodra Willy de verkoper echter 
grappend vraagt naar de langzaamste 
optie van de machine, wordt de groep 
niet meer serieus genomen. Hans Bax 
legt in zijn befaamde Duits/Nederlands 
met zachte G uit dat de grappenmaker in 
kwestie de directeur van Metaalgaaswe-
verij Dinxperlo is. Zodra deze vervolgens 
direct twee machines bestelt, zijn de 
gemoederen weer bedaard. Met de aan-
koop van deze twee en later meerdere 
grijpermachines is er werk aan de winkel 
voor de heren Bax, Hobelman en Prinsen. 
In de kunststofweverij worden de Jaeggli 
machines met bovenslag relatief eenvou-
dig vervangen door de Günne grijperma-
chines.
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Het leren vouwboekje met monsterstukjes gaas.

Ondanks haar trage start, blijft Willy altijd 
geloven in de kracht van epoxygaas. Met 
de woorden: “als je denkt dat het goed is 
voor de zaak, moet je het doen”, geeft hij 
zijn medewerkers jarenlang de ruimte om 
te pionieren en ontwikkelen. Een gewaag-
de, maar zeer verstandige zet. Met meer 
dan 3 miljoen m2 per jaar, is geëpoxeerd 
separatiegaas vandaag de dag een van 
de belangrijkste producten van Metaal-
gaasweverij Dinxperlo. Een feit dat we te 
danken hebben aan het pionierende lef 
van Willy en zijn team. 

1970 – EIGENWIJS EN TEGENDRAADS
Ondernemen op geheel eigen wijze. Zo 
wordt de aanpak van de heren Hallen 
veelal liefdevol omschreven. Eigenwijs. 
Ook vandaag is dit een waarde die het 
bedrijf koestert. Niet met de winden 
meewaaien, maar een eigen pad trekken. 
Zo bereik je wat. De bouw van een eigen 
epoxeerstraat in 1970 is hier een uitste-
kend voorbeeld van. Partners hebben 
geen interesse om deel te nemen in dit 
pionierende project en ook andere draad-
weverijen kijken met opgetrokken wenk-
brauw naar de verrichtingen in Dinxperlo. 

Niet geheel verrassend, want de aan-
schaf blijkt de eerste tien tot vijftien jaar 
niet lonend. R&D engineer Martin Hijink 
besteedt vele uren aan de optimale 
afstelling van de epoxeerstraat en later 
werken ook Erwin Walbert en zijn zoon 
wekenlang aan de installatie. Hooguit één 
dag per week draait de kostbare epoxeer-
straat aanvankelijk om gelast gaas te 
plastificeren met pvc-poeder. De stank 
van de weekmakers zullen velen zich nog 
kunnen herinneren. Later worden ook de 
bekende haarkrullers van een epoxylaag 
voorzien en zien sceptici langzaam in dat 
het beschermen, verfraaien en verster-
ken van gaas met een epoxycoating toch 
markt heeft. 

Willy Hallen.
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“ Als je denkt dat 
het goed is voor 
de zaak, moet je 
het doen”



1970 – EEN RONDE DOOR DE VERZIN-
KERIJ
Hoewel August het bedrijf heeft overge-
dragen aan zijn zonen, is de interesse in 
het bedrijf, het personeel en vooral de 
machtig mooie verzinkerij ook na zijn 
pensioen altijd gebleven. Als zijn ge-
zondheid hem in 1970 wat in de steek 
laat, wordt er een driewieler voor hem 
geconstrueerd. Deze brengt de trotse 
ambachtsman op 81-jarige leeftijd nog 
geregeld in de fabriek. Met zijn wandel-

stok voorin, maakt hij steevast een ronde 
door zijn geliefde verzinkerij. 

1970 - DE DAMES VAN HALLEN
Waar men in metaalverwerkingsbedrij-
ven doorgaans potige mannen verwacht, 
wordt het geraffineerde werk in de Dinx-
perlose intrekkerij door fijne vrouwen-
handen gedaan. Mooie vrouwenhanden, 
als we Helmuth Lenzner mogen geloven. 
“Mensch, Willy, was hasst du schöne 

THUIS IN DINXPER
Ook in de jaren 70 is de fabriek het toneel van vele anekdotes.  
We horen over flirterijen, snoepreisjes en zelfs heuse politiebezoeken. 
Maar ook zware tijden passeren de revue. De metaalgaasweverij is  
het thuis van vele Dinxperloërs.

Gaas wikkelen in de expeditie.
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Een reclame-uiting van 
Metaalgaasweverij Dinxperlo.
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Jan Colenbrander.

Frauen im Betrieb!”, verzucht hij tegen 
de jonge Hallen, terwijl hij met ingetrok-
ken buik en opgetrokken schouders langs 
de dames op de afdeling paradeert. 

1970 - HEF MENNEKEN MESSINK WEER 
ZITTEN PRUTSEN?
De heren van Hallen zijn fervent jagers. 
Paul Messink van de technische dienst 
vergezelt hen regelmatig als drijver. Om 
het opdrijven van het wild gedegen aan 
te pakken, maakt Messink hiervoor zelf 
een geschikte ‘vuurbuks’. De knutsel-
praktijken van de tot ‘Pistolen Paultje’ 
vernoemde medewerker resulteren in een 
ongelukkige verwonding en een officieel 
politiebezoek aan de gaasweverij. Het 
enige dat August op de verrichtingen van 
de medewerker zegt is: “Hef menneken 
Messink weer zitten prutsen?”

1970 – HET PIT VAN DE COLENBRANDERS  
Traditionele ambachten als dat van 
gaaswever, draadtrekker en bankwerker 
worden veelal van generatie op genera-
tie overgedragen. Het personeelsdossier 
van Metaalgaasweverij staat daardoor 
bol van de rasechte gaaswever-families. 
De familie Colenbrander is er één van. 

Een hartstochtelijke familie, zo blijkt uit 
de verhalen die over hen rondgaan. Zijn 
aanpakkersmentaliteit geeft Jan Colen-
brander procuratie en maakt hem de 
vertrouwde rechterhand van August. Als 
neef Willy Colenbrander later als verko-
per in dienst komt, zal oom Jan hem het 
calculatievak wel even leren. Het ‘leerpro-
ces’ is buiten het kantoor luid en duidelijk 
te volgen. Ook in de trekkerij vinden we 
een vinnige Colenbrander. Herman, de 
vader van Willy, broer van Jan. Als chef 
van de trekkerij heeft hij het regelmatig 
aan de stok met Jan te Grotenhuis, chef 
van de Amerikaanse weverij. Ook deze 
discussies gaan er veelal verhit aan toe, 
waarbij de rondvliegende draadtangen  
en trekstenen het tafereel beeldend  
omlijsten. Een beetje pit in Dinxperlo,  
dat mag best. 

1972 - PASSEN EN METEN 
Nu de Anholtseweg steeds voller raakt, 
verhuizen meerdere afdelingen naar het 
tien jaar eerder aangekochte pand aan 
de Industriestraat. Dit keer vinden de 
teams van de verzinkerij en de inpakaf-
deling voor gelast gaas hier hun nieuwe 
werkplek. Bovendien wordt er een nieuwe 
lasserij toegevoegd aan het perceel.



1970/1980 – DINXPERLOËRS BUITEN 
HET DORP
Jaarlijks neemt de directie het voltallige 
personeel inclusief gepensioneerden mee 
op reis. Buiten het dorp. Een happening 
voor menig Dinxperloër. Met meerde-
re bussen worden plaatsen als Munster 
aangedaan. Aansluitend wordt er gege-
ten, voor de liefhebbers gevolgd door 
een drankje en een dansje. De terugreis 
geschiedt steevast in twee etappes: een 
vroege lichting direct na het diner en een 
late lichting voor hen die na afloop nog 
op stap gaan. Wever Arie Knulst, na-
zaat van de allereerste medewerker van 
August, maakt er een ware traditie van 
om tijdens dergelijke evenementen zoek 
te raken. Meermaals wordt er met vier tot 
zes bussen op hem gewacht.

1972 – LALLEND NAAR DE DRAAD-
BEURS IN BASEL
Ook de zakelijke uitstapjes van Dinxper-
lose delegaties worden omlijst door anek-

dotes. In 1972 bezoekt een afvaardiging 
van zes heren de Draadbeurs in Basel om 
inspiratie op te doen. Willy wordt ver-
gezeld door Bernard Bulsink, Hans Bax, 
Henk Hobelman, Herman Colenbrander 
en Martin Hijink. In Freiburg voegen de 
heren Edelhoff en Schöne van zusterbe-
drijf Rohländer zich bij het gezelschap. 
Dankzij een gebrek aan een open res-
taurant en een overschot aan wijn, wordt 
er vandaag, 45 jaar later, nóg over deze 
trip gesproken. Overigens niet over de 
geweldige innovaties op draadgebied, 
daar hebben de heren niet veel van mee-
gekregen. De beursbezoeken die de jaren 
hierop volgen, blijken informatiever van 
aard. 

 
1974 - DINXPERLO IN RECESSIE
Direct na het uitstekende boekjaar 1973 
volgt een crisisperiode. Ook Dinxperlo 
wordt getroffen door de gevolgen van de 
Arabische olieboycot. Wereldwijd leidt 
deze tot een ernstige recessie. Bij Metaal-

Wachtend op de trein van links naar rechts: Martin Hijink, Herman Colenbrander, Willy Hallen, Herr Edelhoff,  
Hans Bax, Herr Schöne en Henk Hobelman. Bernard Bulsink maakt de foto.

OLIECRISIS
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gaasweverij Dinxperlo resulteert dit in de 
eerste werktijdverkorting in haar geschie-
denis. 

1974 & 1975 – HET VERLIES VAN TWEE  
FUNDAMENTEN
Het midden van de jaren zeventig staat  
in het teken van het verlies van twee 
Dinxperlose fundamenten. Jan Colen-
brander sterft in 1974, gevolgd door 
oprichter August Hallen een jaar later. 
50 jaar lang drukten zij gezamenlijk hun 
stempel op Metaalgaasweverij Dinxperlo. 
Een solide stempel waar het bedrijf van-
daag dagelijks op voortborduurt. 

1977 – EEN KOSTBAAR LEERMOMENT
In 1977 is er sprake van financiële tegen-
slagen. De dollarkoers daalt drastisch 
ten opzichte van de gulden en de Duitse 
mark. Een regelrechte ramp voor een 
bedrijf dat maar liefst 60 procent van 
haar omzet uit het buitenland, en dan 

met name uit Amerika, haalt. In één nacht 
worden vele tienduizenden guldens 
verloren. Een leerzaam moment. Direct 
na dit voorval wordt het risico van de 
dollar-gulden verhouding professioneel 
afgedekt. 

1977 – BESTOLEN MET EIGEN  
MIDDELEN
Een volgend waardevol leermoment 
speelt zich ’s nachts af rond de zware, 
stalen kluis van de organisatie. Het nach-
telijke voorval leert het personeel dat het 
niet praktisch is om professioneel inbre-
kersgereedschap, zoals een brander, in de 
buurt van de kluis te laten slingeren. Hoe-
wel het meest efficiënte gereedschap om 
de klus te klaren op een presenteerblaad-
je wordt aangereikt, slagen de dieven er 
niet in om kostbaarheden buit te maken.

Het resultaat van de kraakpoging van de kluis. 
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HALLENS’ HANDELSVISIE

“Stap in, we doen het interview onder-
weg!”, roept Theo terwijl hij naar zijn 
auto gebaart. Oké, dat wordt dus niet 
het keurig geplande vraaggesprek in de 
Dinxperlose kantine. Terwijl Theo enthou-
siast pratend wegrijdt, treffen we op de 
achterbank een vriendelijk knikkende 
Chinese man. “Ik ben op pad met deze 
leverancier, op deze manier kunnen we 
het mooi combineren”, legt Theo uit. Het 
was te verwachten van die eigenzinnige 
Nijenhuis.

LEF 
Precies veertig jaar is hij in dienst. “Lang, 
ja. Maar ik zou alles zo weer opnieuw 
doen! Graag zelfs!”, vertelt hij resoluut. “Ik 
verkeer in de gelukkige omstandigheid 
dat ik bij een directie en collega’s terecht-
kwam die met me om wisten te gaan. Ik 
ben ongetwijfeld een eigenwijze hork die 
alles net even anders doet, maar ik kreeg 
er de ruimte en zelfs de waardering voor.” 
Het past bij de ondernemersmentaliteit 
van de man die hem veertig jaar geleden 
aannam: Willy Hallen. “Hem ben ik heel 
dankbaar. Hij motiveerde me om steeds 
weer iets verder te gaan, om lef te tonen, 
om dingen los van de conventionele pa-
den te zien. Die vrijheid heeft me veel ge-
bracht. Ook in mijn commerciële collega’s 
Luuk Hoopman en Wim Keuper zie ik die 
handelsvisie van ‘meneer Hallen’ terug!” 

TROTS
Hoewel zijn cv vol prachtfuncties staat 
en hij ook vandaag nog bijdraagt aan de 
versterking van het dynamische agenten-
netwerk in onder andere Amerika, Enge-

land, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen, 
is Theo vooral trots op zijn beginjaren bij 
het bedrijf. “Als inkoper kwam ik veel te 
weten over draad. Zo werd ik langzaam 
maar zeker het aanspreekpunt voor draad 
en rolde ik ongemerkt in de verkoop er-
van, dat uiteindelijk heel succesvol bleek.” 
Ook het Dinxperlose epoxygaas verdient 
volgens Theo een prominente plek in het 
jubileummagazine. “Dat hebben we hier 
perfect voor elkaar! Door een geweldig 
team en een hoog geautomatiseerd ma-
chinepark van trekbanken, weefmachines 
en nu een tweede epoxeerlijn, kunnen 
we de concurrentie uit landen als China 
uitstekend aan. Bestel je honderd keer 
epoxygaas, dan krijg je bij ons honderd 

keer dezelfde kwaliteit. Die constante 
kwaliteitsborging en fit for purpose;  
daarmee maken we het verschil.” 

“ Ik ben ongetwijfeld  
een eigenwijze hork”

INTERVIEW

THEO NIJENHUIS
ASSISTENT INKOPER, INKOPER, VERKOPER, VERKOOPLEIDER EUROPA,  
VERKOOPLEIDER, COMMERCIEEL DIRECTEUR
1977 - HEDEN

Theo Nijenhuis.
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“Willy Hallen is hier weleens geweest”, 
horen we van Rinus als we bij hem thuis 
aanschuiven voor een interview over zijn 
zesendertig jaar in Dinxperlo. “Na solli-
citatiegesprekken met personeelsfunc-
tionaris Theo Smits en Bernard Bulsink, 
kwam Willy op bezoek om hoogstper-
soonlijk een klap op mijn aanstelling te 
geven.” In 1981 wordt Teerink één van 
de techneuten die de taken van Bernard 
Bulsink zal overnemen. 

PROTEGÉ VAN BULSINK
Zes jaar krijgt hij om het bedrijf, de ma-
chines en de techniek te leren kennen. Als 

protegé van Bulsink, voegt hij zich bij het 
team van Martin Hijink, Henk Hobelman 
en zijn leermeester in het nieuwe bedrijfs-
kantoor. Als Bulsink halve dagen gaat 
werken en vervolgens met pensioen gaat, 
neemt Rinus het uitvindersstokje van 
Bulsink over. Rinus: “Het was inderdaad 
best een lange stage, maar de werkzaam-
heden op de Technische Dienst van een 
bedrijf met zo veel maatwerk pak je niet 
zomaar over. De training was zinvol. Net 
als vele anderen, heb ik veel van Bernard 
geleerd.”

BOUWEN EN VERSCHROTEN
De Willy Wortels van Hallen bouwen, 
installeren, repareren en optimaliseren. 
Zo draagt Rinus als jongste bediende 
actief bij aan de ombouw van de Jäger 
weefmachines en de ontwikkeling van het 
draadgrijperalternatief voor fijne draden. 
Maar ook slopen kunnen ze. Vele ma-
chines hebben het veld moeten ruimen. 
Teerink: “Toen ik begon, was de hal aan 
de Weversstraat compleet gevuld met 
weefmachines. Toen de kostprijs van dat 
gaas te hoog werd, hebben we die ma-
chines verschroot. Om het geluid voor de 
buurt te beperken, hebben we bovendien 
de complete afdeling nog verhuisd.

EEN MOOI VAK
Vanuit het nieuwe bedrijfskantoor houden 
Teerink en het overige R&D team zich 
anno 2017 bezig met procesinnovaties. 
Momenteel heeft de nieuwe epoxylijn de 
volle aandacht. Rinus: “Eigenlijk is het 
hetzelfde prachtwerk als vroeger, maar 
met een flink stuk meer automatisering. 
Ik vind het een mooi vak.” 

INTERVIEW DE TECHNEUTEN
Naast draadtrekkers, gaaswevers en 
andere ambachtslieden, kent Metaal-
gaasweverij een leger aan werktuig-
bouwkundigen. Met elk hun eigen 
expertise, houden zij zich dagelijks 
bezig met het onderhouden, repare-
ren, bouwen en optimaliseren van de 
productiemiddelen in de fabriek.

RINUS TEERINK
HOOFD TECHNISCHE DIENST
1981 - HEDEN

BOUWEN,  
INSTALLEREN,  
REPAREREN, 
OPTIMALISEREN  
& VERSCHRO-
TEN

Rinus Teerink.



SCHERP DOOR CONCURRENTIE 
Booming business. Dat brengen de jaren tachtig. Er wordt  
hard gewerkt, en nog harder geïnnoveerd. Het decennium  
van groei. En van succes. 

De nieuwe automatische Jäger weefmachines.

1974 - DRIE JÄGERS OP DE STOEP 
Terwijl de crisis wereldwijd om zich heen 
grijpt, gaan de zaken in Dinxperlo ge-
staag door. In 1974 introduceert Dinx-
perlo haar eerste automatische draad-
grijpermachine. Een SD-400 van Jäger. 
Al voordat de eerste machine door de 
stellers aan het lopen is gebracht, staan 
de volgende drie weefgetouwen al op de 
stoep. “De concurrent kocht er ook drie”, 
is de nuchtere toelichting van Willy. Zodra 

alle vier machines eindelijk redelijk lopen, 
wordt geprobeerd om iedere wever in 
de fijnbouw een extra machine toe te 
wijzen. Hoeveel werk kan zo’n automaatje 
tenslotte zijn? De realiteit blijkt anders. 
Pas zodra één wever verantwoordelijk 
wordt gesteld voor álle nieuwe Jägers, 
wordt een economisch zinvolle productie 
gehaald. In 1981 worden ook de bestaan-
de tachtig tot negentig weefmachines 
met behulp van een Jäger ombouwset 
omgezet. Bernard Bulsink, Henk Hobel-
man, Martin Hijink en de net begonnen 
assistent technische dienst Rinus Teerink 
hebben er een flinke klus aan. Omdat 
de machines niet volledig naar behoren 

“   De concurrent  
kocht er ook drie”
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De monsters uit Winterswijk.

De nieuwe automatische Jäger 
weefmachines.

voor de olie-industrie en harpzeven voor 
kalkzandsteenproducenten, wordt de 
expertise van Metaalgaasweverij Dinxper-
lo ingeroepen. Constructeur en tekenaar 
Martin Hijink draagt met de ontwikkeling 
van mudscreens en zeven actief bij aan 
deze spannende geologische boring. Met 
een diepte van 5010 meter, is de boring, 
die een jaar in beslag neemt, een van 
de diepste boringen die Europa tot dat 
moment kent.

functioneren, wordt vervolgens in eigen 
beheer een verbeterd draadgrijper-
alternatief voor fijne draden ontwikkeld 
en geïmplementeerd. 

1978 – ZO EIGENWIJS ALS EEN HALLEN
Toeleverancier van de glastuinbouw 
Brinkman benadert tekenaar en construc-
teur Martin Hijink om eens mee te denken 
over een alternatief voor het bloemen-
gaas van een concurrent. Een alternatief 
dat ook op lengte hoge maas-nauwkeu-
righeid voor machinale pootprocessen 
biedt. Willy slaat de modificatiewerk-
zaamheden aan de oude Jäger lasmachi-
ne gade en zegt hoofdschuddend: “Dat 
wordt niks, jongens”. Eigenwijs zetten 
Martin en zijn collega Bennie Vinkenvleu-
gel hun verbeterplan toch door. Ander-
half jaar later resulteert het in een uitste-
kend product dat vandaag, veertig jaar 
later, via diezelfde Brinkman nog aan vele 
kwekerijen wordt verkocht.

1977 – GEOLOGISCHE BORING 
De Achterhoekse bodem zit boorde-
vol energie, zoals steenkool. Omdat de 
lagen te dun blijken voor ontginning en 
steenkool milieuonvriendelijk is, gaat de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij in 
de Winterswijkse bodem op zoek naar 
alternatieve bronnen. Als ervaren pro-
ducent van slijtvaste spanranden voor 
staatsmijnen en wegenbouw, mudscreens 
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1980 – ITALIANEN IN DINXPERLO
Ondanks de uitstekende relatie met de 
firma Jäger, waar tot de jaren tachtig 
vrijwel alle machines worden gekocht, 
kiest Metaalgaasweverij Dinxperlo in 1985 
voor een alternatief van Italiaanse makelij. 
Trinica biedt aanvankelijk alleen prakti-
sche ombouwsets voor de transformatie 
van schietspoelen naar grijpermachines. 
Zodra het bedrijf ook complete weef-
machines gaat bouwen, blijken deze van 
uitstekende kwaliteit en vinden ze hun 
weg naar Dinxperlo. Met de eliminatie van 
de schietspoelen, vervalt het intensieve 
onderhoud van haar stalen spoelen. Dit 
heeft tot gevolg dat de technische dienst 
vanaf dit moment steeds minder mede-
werkers telt.

1981 – AZIATEN BESTORMEN DE MARKT
Begin jaren tachtig stijgen de grondstof-
prijzen, iets dat veel effect heeft op de 
inkoop van walsdraden. Zodra de prijzen 
een jaar later weer op het gebruikelijke 
niveau liggen, volgt de volgende uitda-
ging: Japan. De Aziaten bestormen met 
name de Amerikaanse markt, waardoor 
het moeilijker wordt om geweven ijzer-
gaas voor screenpakketten naar de Ame-
rikaanse extruderindustrie te exporteren. 

1981 – PARKEREN BIJ DE DUITSERS
Om het stijgend aantal auto’s van de 
personeelsleden een plek te kunnen 
geven, krijgt Metaalgaasweverij Dinx-
perlo na lang morren toestemming voor 

Beursstand op de Filterbeurs van Oostende, waarop ook de internationale bedrijfsnaam al gedeeltelijk gebruikt wordt. 
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de aanleg van een parkeerplaats op het 
tegenoverliggende Duitse grondgebied 
van de voormalige Süderwicker Drahtfa-
brik. Strikte voorwaarde van de toeziende 
douanier is het noteren van alle kente-
kens, een eis die langzaam verwatert. 

1982 – HOE MEER ZIELEN, HOE MEER 
RUIMTE
Het team groeit gestaag, maar meer 
capaciteit, vraagt om meer ruimte. Het 
pand waarin het was- en schaftlokaal 
gevestigd is, wordt voorzien van een 
bovenverdieping met kantoren, vergader-
ruimten en een elektrawerkplaats. 

1984 – HEDENDAAGS LASSEN 
Ook de techniek gaat met haar tijd mee. 
In 1984 wordt de veertien jaar eerder 
gebouwde lasserij uitgebreid en voorzien 
van een nieuwe NS200 lasmachine. 

1985 – BOOMING BUSINESS
Ondanks de wereldwijde economische 
crisis van de jaren tachtig, draait Metaal-
gaasweverij Dinxperlo een topjaar. Niet in 
de laatste plaats door een top commerci-

eel team. De heren Baayens, Colenbran-
der, Hilferink, Lammers en Lichtenberg 
wisten de voordelen van een prima assor-
timent en een historisch hoge dollarkoers 
maximaal uit te buiten. 1985 is het beste 
jaar dat Metaalgaasweverij Dinxperlo ooit 
gekend heeft. Het personeelsbestand 
bereikt dit jaar zijn maximum met maar 
liefst 178 vakmensen. 

1985 – DIGITALISATIE
Rond 1985 koopt Metaalgaasweverij  
Dinxperlo haar eerste computer, een heuse 
Hewlett Packerd. Aanvankelijk wordt hij 
gebruikt om maaswijdtes uiterst nauw-
keurig te meten. Voor nieuwsgierige 
techneuten als Henk Hobelman, is het 
gebruikte open-end ZEISS-programma 
een prachtige proeftuin voor de verdere 
exploratie van de digitale wereld. Uitein-
delijk weet hij zelf vooruitstrevende 
aansturingssoftware te ontwikkelen.

Boven, de heren Karel Baayens 
en Willy Colenbrander, daaronder 
Willy Lammers, Ben Lichtenberg 
en Jan Hilferink.

ECONOMISCHE CRISIS
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KOMEN, GAAN & BLIJVEN

Afscheid Bulsink. Van links naar rechts: Edelhoff, Willy & Siny Hallen en Bernard Bulsink.

Het team van de Metaalgaasweverij is trouw. Veelal blijft men  
generaties lang in dienst. Een gegeven om trots op te zijn!

1987 – VAN TECHNIEK NAAR  
TECHNOLOGIE
Als baas van de bankwerkerij onderhoudt, 
repareert en reviseert Bernard Bulsink 
47 jaar lang machines voor Metaalgaas-
weverij Dinxperlo. Ook het technische 
onderhoud van het fabrieksterrein valt 
onder zijn verantwoordelijkheid. Zodra 
hij in 1987 met pensioen gaat, nemen 
Henk Hobelman, Rinus Teerink en diver-
se andere techneuten elk een aantal van 
deze taken over. Met een stevige dosis 
ervaring uit de papier- en textielindustrie, 
doet Henk hier als kersverse productielei-

der een technologisch schepje bovenop. 
Naast de zorg voor efficiënte machines, 
verdiept hij zich ook in manieren om ze 
nóg beter af te stemmen op de wensen 
van de opdrachtgevers. Een focus die 
absoluut nodig is in een markt die steeds 
meer maatwerk vergt. Bulsink, wonend 
achter de fabriek, verdwijnt niet volledig 
uit beeld. Elke vrijdag wandelt hij via het 
speciaal aangelegde poortje in zijn ach-
tertuin de fabriek binnen. “Even de lucht 
opsnuiven.” Ook ‘s avonds en in weeken-
den loopt hij jarenlang nog vrijwillig zijn 
ronde. 
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VERBONDEN AAN DE ORDE VAN  
ORANJE-NASSAU
Trouw is een groot goed in Dinxperlo. 
Regelmatig verschijnt de burgemeester 
ten tonele om de jubilarissen na veer-
tig jaar dienstverband een lintje op te 
spelden. Bovendien zijn er de Knulsts, de 
Colenbranders, de Prinsens, de Jansens, 
de Heezens, de Bolands, de Ter Horsts, de 
Hormessen, de Angenents, de Mauricks 
en vele anderen die zelfs al generaties 
lang op de loonlijst staan. De loyaliteit, 
het doorgeven van ambachten, het maakt 
Metaalgaasweverij Dinxperlo tot wat het 
vandaag is. Een gegeven om bijzonder 
trots op te zijn!

De jubilarissen krijgen hun onderscheiding van burgemeester L. van As.

1992 – KLEINZOON AAN HET ROER
Tijdens zijn zelfbenoemde ‘flexibele 
pensioen’, geeft Willy steeds meer taken 
uit handen. In 1992 geeft de bijna 70 jaar 
oude vakman het MD-stokje officieel door 
aan zijn zoon Jan, de volgende generatie 
Hallen. Samen met Henk Hobelman zal Jan 
Hallen de directie van Metaalgaasweverij 
Dinxperlo gaan voeren. Henk heeft op dit 
moment in Dinxperlo al zijn strepen ver-
diend als weeftechnicus, bedrijfsleider en 
procuratiehouder. Ook Jan loopt al enige 
tijd mee in de fabriek van zijn vader. Boven-
dien doet hij ervaring op in de draadtrek-
kerij van Rohländer en leert hij in Amerika 
zowel de Engelse taal, het weversvak als 
de commerciële tak van sport. In de vijftien 
jaar die volgen, zal Henk zich voornamelijk 
focussen op het personeel en de productie 
en zal Jan de verkoop en financiën onder 
zijn hoede nemen. Twee kapiteins op één 
schip blijkt uitstekend te werken. 
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FOCUS OP VERDERE  
PROFESSIONALISERING

De vereeuwiging van een driekwart eeuw Metaalgaasweverij Dinxperlo.

Met Jan Hallen en Henk Hobelman aan het roer, wordt de koers  
op innovatie gezet. Er wordt sneller, schoner, veiliger en professio-
neler geweven. Van zo véél mogelijk, naar zo goed mogelijk! 

75 JAAR
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1992 – 75 JAAR GELEDEN…
In 1992 is het 75 jaar geleden dat August 
de eerste meter metaalgaas produceert. 
Ter ere van deze bijzondere mijlpaal 
wordt een groepsfoto gemaakt. Geheel 
volgens traditie wordt het team professi-
oneel vastgelegd voor het hoofdgebouw, 
hier het in 1950 gebouwde pand. 

1993 – GESCHEIDEN WEGEN
Na twee generaties lang met elkaar 
verbonden te zijn geweest, scheiden in 
1993 de wegen van de gaastakken in 
Twente, Winterswijk en Dinxperlo. Frank 
Hallen, zoon van Gustav, zet de Draad-
warenfabriek HEVA in Winterswijk voort. 
Frans Bakker, zoon van Willy’s zus Narda, 
bouwt Metaalgaasweverij Twente verder 
uit. De Duitse draadfabriek Rohländer is 
vijf jaar eerder al aan een externe par-
tij verkocht. Jan focust zich samen met 
Henk Hobelman op de activiteiten van 
Metaalgaasweverij Dinxperlo. 
 

1995 & 1998 – MILIEU, PROCESSEN EN 
VEILIGHEID
Naast in nieuwe machines en productie-
ruimten, wordt in de jaren negentig ook 
flink geïnvesteerd in andere vormen van 
vooruitgang. In 1995 is Metaalgaasweverij 
Dinxperlo de eerste Gelderse fabriek met 
een volwaardig milieuplan. Drie jaar later 
wordt groots gevierd dat het bedrijf haar 
ISO-certificering op zak heeft. In 2002 
wordt de cursus bedrijfshulpverlening ge-
introduceerd en wordt het ontruimings-
plan professioneel opgezet. De fabriek 
wordt bovendien voorzien van twee 
AED-apparaten en er worden mensen op-
geleid om met de apparatuur te werken.

1994, 1999 & 2000 – VOORUITGANG IN 
DE FABRIEK
Ondertussen zet ook de innovatie in de 
fabriek zich gestaag voort. Zo wordt in 
1994 een ultrasoon reinigingsinstallatie 
aangeschaft om aan de strikte eisen in  
de voedingsmiddelenindustrie te voldoen. 
In 1999 wordt een nieuwe expeditiehal 
met groot magazijn geopend. In 2000 
wordt een flexibele MDLF-fijnlasmachine 
gebouwd. Geheel volgens Dinxperlose  

traditie wordt de oude machine niet 
afgedankt, maar omgebouwd tot een 
installatie voor de productie van gelast 
bloemengaas. 

1997 - PAPIEREN GAAS
Papieren gaas? De afdeling verkoop 
reageert vertwijfeld als de productie 
voorstelt om gaas van getwijnd papier 
te weven. Er wordt een oude bollenma-
chine voor omgebouwd. Zolang de oude 
loom-techniek met name in de interi-
eursector in de mode is, verkoopt het 
product uitstekend. De meubelindustrie 
neemt grote hoeveelheden af. Als de 
trend weer verwaait, wordt ook de  
loomproductie gestopt. 

 

OPBLOEIENDE ECONOMIE

Lloyd Loom stoel papieren gaas.
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Persoonlijke ontmanteling van nieuw productiematerieel in Miami door Jos Wieskamp, Rinus Teerink,  
Henk Hobelman en Patrick Tadema.

SCHERMMASKERS
Al jaren produceert Wire Weaving 
Dinxperlo gaas voor in schermmas-
kers ten behoeve van de scherm-
sport. Dat wordt maar op enkele 
plaatsen in Europa gedaan, onder 
andere dus in Dinxperlo.
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2007 – TERUG NAAR DOETINCHEM
Op zaterdag 15 september 2007 keren 
alle medewerkers en oud-medewerkers 
eenmalig terug naar de plek waar de 
eerste bladzijde van het MD-geschiede-
nisboek werd geschreven: Doetinchem. In 
Villa Ruimzicht, dichtbij het terrein waar 
August aanvankelijk de eerste schep in de 
grond zette, wordt 90 jaar Metaalgaaswe-
verij Dinxperlo gevierd.

2002 – PERSOONLIJK ONTMANTELEN 
IN MIAMI
Naast de aanschaf van nieuwe machines 
en de ontwikkeling van eigen installaties, 
worden ook gebruikte machines aange-
kocht, gereviseerd en ingezet. In 2002 
vertrekken de vier techneuten Jos Wies-
kamp, Rinus Teerink, Henk Hobelman en 
Patrick Tadema naar Miami om een serie 
aangekochte machines persoonlijk te ont-
mantelen voor verscheping naar Dinxper-
lo. Zodra de klus geklaard is, vliegt Jan 
over om de rekening te vereffenen.

 
2004 – FACILITEREN VAN PRODUCTIE
Om de productie maximaal te onder-
steunen, wordt het gebouw continu 
verbeterd. De activiteiten in de vijf jaar 
eerder geopende expeditiehal worden 
verplaatst naar een nieuwe ruimte aan 
de Industriestraat. Hier worden naast een 
gaasopslag ook twee geconditioneerde 
opslaghallen voor grondstoffen als draad 
ingericht. Aan de Anholtseweg wordt een 
kantine met sanitaire ruimten gecreëerd. 
In het kader van duurzaamheid worden 
bovendien oude verwarmingsketels ver-
vangen door zuiniger HR-varianten. 

2006 & 2008 – GEK OP METAALDRAAD 
Dat ook anderen verzot zijn op het 
metaaldraad dat in Dinxperlo wordt 
verwerkt, blijkt uit een drievoudige dief-
stal. In 2006 wordt de fabriek één keer 
bezocht door ongenode gasten. In 2008 
komt men maar liefst twee keer naar 
Dinxperlo om ongezien draad mee te ne-
men. De schade bedraagt zeker zeventig-
duizend euro. 

2007 – EEN LOMPE STA-IN-DE-WEG
Al sinds de beginjaren van Metaalgaas-
weverij Dinxperlo, is de topzware onge-
bruikte kalanderpers voor het persen van 
thermoplastische folie een grote sta-in-
de-weg in het magazijn. Rond 2007 blijkt 
de ambachtelijke installatie de missende 
schakel in de bewerking van gaas voor 
de automobielindustrie, met name voor 
airbags en wordt hij dankbaar ingezet. De fijnweverij.

DE EURO

Openingsrede -  
geschreven en gebracht 
door Hans Keuper - tijdens 
feest ter ere van 90-jarig 
bestaan.
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2004 – DE SCHOONHEID VAN  
GEWEVEN DRAAD
Kort na de millenniumwisseling wordt een 
nieuwe markt ontdekt: decoratiegaas. In 
samenwerking met architecten en aan-
nemers wordt de industriële look van de 
geweven metaaldraden geütiliseerd voor 
bijvoorbeeld het bekleden van gevels en 
wanden. Een prachtproject is het hoofd-
kantoor van de grote energieleverancier 
ENBW in Stuttgart, dat bekleed wordt 
met rvs-metaalgaas. Om de grote poten-
tie van het product een kans te geven, 
wordt in 2004 een machine aangekocht 
die bijna drie meter breed gaas aan één 
stuk kan weven. 
 

2009 – WEVEN OP HOGE TOEREN
In 2009 zorgt de aanschaf en optimalisa-
tie van een aantal weefmachines voor een 
doorbraak in de separatiegaasproductie. 
De machines maken het mogelijk om 
gaas op dubbele breedte en met hogere 
toerentallen te weven. Sinds de aanschaf 
van deze machines wordt er meer dan 
drie miljoen vierkante meter separatie-
gaas per jaar geproduceerd. 

2009 - STAGNATIE IN AMERIKA
Een grote domper op de successen 
van separatiegaas en decoratiegaas 
is in 2009 de kreditietcrisis. Door een 

Decoratiegaas Plaza Arena.

KREDIETCRISIS 
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een eigenschap waar Metaalgaasweverij 
Dinxperlo zich door haar loyale medewer-
kers, partners en klanten sterk verbonden 
mee voelt. 
 

Verblijf Hyacinth-ara’s in Artis.

“ Een doorbraak in de  
separatiegaasproductie!”

Lees een interview  
met Puck van Holsteijn  
in Dinxpers Nieuws! 

stagnerende Amerikaanse huizenmarkt, 
resulterend in een internationale banken-
crash, raakt ook Nederland in 2008 in een 
economische crisis. Tegelijkertijd blijkt 
de productie van fiberglasgaas steeds 
minder rendabel, waardoor de afdeling 
uiteindelijk gesloten wordt. In het voor-
jaar van 2009 ontkomt Metaalgaasweverij 
Dinxperlo hierdoor niet aan een reorgani-
satie. Negentien van de destijds honderd-
zeven medewerkers, voornamelijk uit de 
fiberglasweverij, verliezen hun baan.

2012 – PROFESSIONALISATIE EN GROEI
Het tiende decennium van Metaalgaaswe-
verij Dinxperlo begint met het pensioen 
van directeur Henk Hobelman en het aan-
treden van een nieuwe Chief Operations 
Officer (COO), ofwel operationeel mana-
ger. Startend als stagiair ontwikkelt Puck 
van Holsteijn zich tot manager. Samen 
met Jan zal zij zich bezighouden met de 
verdere professionalisatie en groei van 
de organisatie. Mensen worden getraind, 
er worden verbeterprogramma’s gestart 
en wederom wordt er geïnvesteerd in 
nieuwe machines en bijbehorende bestu-
ringen. 

2011 – ONLOSMAKELIJK VERBONDEN
Om iets terug te doen voor dierentuin 
Artis, die Metaalgaasweverij Dinxperlo 
opdracht geeft voor de ontwikkeling van 
duurzaam en diervriendelijk gaas, adop-
teert Metaalgaasweverij Dinxperlo de 
Hyacinth-ara’s van Artis. De vriendelijke 
kobaltblauwe papegaai staat bekend om 
haar loyaliteit. Eens in zijn leven zoekt 
het dier kieskeurig een partner uit om de 
rest van zijn leven mee te delen. Trouw; 
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AMBACHT ANNO NU
Stabiliteit. Zekerheid. Veiligheid. Kwaliteit. Innovatie. Daar ligt de 
focus van de directie. Er wordt hoogwaardig gaas geproduceerd 
voor specialistische toepassingen wereldwijd. Het Dinxperlose 
gaas is te vinden in filters, zeven, windmolens, machinebouw, 
auto’s, decoratie, schermmaskers, chemie, schepen, dierenverblij-
ven en vele andere toepassingen. Het gaat lekker! 

Het nieuwe pand met een knipoog naar het rijke industriële verleden.

2012 – EERSTE STEEN DOOR DE VIERDE 
GENERATIE HALLEN
Tijdens een feestelijke ceremonie in 2012, 
leggen Lauren en Anne Hallen; dochters 
van Jan en Jeannette, symbolisch de eer-
ste steen van het nieuwe kantoorgebouw 
aan de Anholtseweg 18. Na de oplevering 

van het moderne pand met authentieke 
industriële look, bezit Metaalgaasweverij 
Dinxperlo maar liefst 13.000 m2 bedrijfs-
hallen. Het pand vormt het trotse stempel 
waarmee de derde en mogelijk zelfs vier-
de generatie Hallen haar eigen MD-tijd-
perk markeert.

1917 - 2017
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2009 & 2010 - EPOXIEBOOST
Onder leiding van Henk Hobelman wor-
den de kunststofweefmachines van het 
bedrijf omgebouwd naar hyper-efficiënte 
weefgetouwen voor de productie van 
epoxiegaas. Dankzij deze ontwikkeling is 
epoxiegaas vandaag een van de succes-
volle massaproducten in het assortiment 
van Metaalgaasweverij Dinxperlo. In de 
oude kunststofweverij besluit DWI zich 
te vestigen. DWI is gespecialiseerd in de 
ontwikkeling van technische kunststoffen. 

2014 & 2016 - SUCCES OP KWETSBARE 
MARKT
Ondanks de uitdagende markt, produ-
ceert het team tweemaal een recordhoe-
veelheid separatiegaas. In 2014 wordt 775 
ton draad getrokken om ruim 2.7 miljoen 
m2 separatiegaas te produceren, in 2016 
is 900 ton draad zelfs goed voor een pro-
ductie van 3.1 miljoen m2 separatiegaas.

2014 - BELOOND DOOR KLANTEN
Als twee klanten je openlijk roemen om je 
kwaliteit, betrouwbaarheid en kracht, dan 
doe je het goed! In 2014 bekroont het Ita-
liaanse Donaldson Filtration Solutions het 
separatiegaas met een award. Datzelfde 
jaar looft het Duitse Rhodius een prijs uit 
voor het Dinxperlose airbaggaas.

2014 – INNODINX, INSPIRATIE DOOR  
DE JEUGD
Om constante vernieuwing te triggeren, 
richt Metaalgaasweverij Dinxperlo samen 
met drie andere Dinxperlose bedrijven 
Innovatiehub InnoDinx op. De samen-
werking brengt talentvolle stagiairs van 
verschillende studierichtingen samen. Met 
verschillende achtergronden en opdrach-
ten, leren de studenten niet alleen van 
hun stagebedrijf en -opdracht, maar ook 
van elkaar. De ultieme manier om vernieu-
wing te stimuleren. 

Het nieuwe pand van Metaalgaasweverij Dinxperlo.
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nog beter is toegespitst op de praktijk. 
Bovendien voldoen alle producten aan de 
(inter)nationale NEN- en ASTM-normen. 

2016 – ENDLESS CONNECTION 
Waar Metaalgaasweverij Dinxperlo al 
99 jaar reclame maakt met wát er in 
de fabriek gemaakt wordt, wordt er in 
2015 besloten om méér te laten zien. De 
kennis van de vakmensen, de eigenwijze 
‘nee-is-geen-optie’ benadering en de 
trouwe relatie met klanten, partners en 
elkaar is tenslotte wat het Dinxperlose 
product zo hoogwaardig en innovatief 
maakt. De tweetalige bedrijfsnaam 
verandert naar het internationale 
‘Wire Weaving Dinxperlo’ en het logo 

ECONOMISCHE GROEI

2015 – ONLINE PRESENTATIE
Als je bijzondere producten maakt,  
moet je ze vol trots presenteren. Dit ge-
beurt vanaf 2015 op een nieuwe website 
waaraan ook Augusts achterkleinzoon 
Sebastiaan Hallen een belangrijke bijdra-
ge levert. 

2015 - ISO 9001:2015, NEN EN ASTM 
Het kwaliteitsmanagementsysteem 
waarmee Metaalgaasweverij Dinxperlo 
haar grondstoffen, processen en eind-
producten constant aan kritische be-
proevingen onderwerpt, is sinds 2011 
ISO-gecertificeerd. In mei 2015 wordt het 
ISO 9001:2008 certificaat verruild voor 
het nieuwe ISO 9001:2015 certificaat dat 

Beursstand Wire Weaving Dinxperlo.
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Oude logo. Nieuwe logo.

wordt met respect voor het verleden 
gemoderniseerd. De bijna eeuw-oude 
‘M’ van ‘Metaalgaasweverij’ en ‘D’ van 
‘Dinxperlo’ behouden hun prominente 
plek in het beeldmerk. Met de nieuwe 
slogan ‘Endless connection’, wordt 
bovendien de onbreekbare verbinding 
met elkaar, de opdrachtgever én in 
het gaas onderstreept. Vele nieuwe 
communicatiemiddelen worden 
ontwikkeld: het Connect magazine, een 
nieuwe beursstand, folders, de MD-
Academy, monstermappen, advertenties 
en visitekaartjes. Tijdens een ludieke 
ceremonie worden oude visitekaartjes 
ritueel verbrand.

2016 - ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING SOFTWARE
De ambitie om nóg efficiënter te werk
te gaan, wordt in 2016 bezegeld met de
implementatie van het langverwachte
ERP-systeem. Een inventieve software
dat verkoop en ontwikkeling direct aan
elkaar koppelt en daarmee bijdraagt aan
efficiëntere bedrijfsprocessen, productie-
processen en logistieke processen.

2016 – GEWOON DÓEN!
Door samen aan te pakken, ga je vooruit;
dat is het Dinxperlose credo. Ook dit 
decennium is dat niet anders. Ter uitbrei-
ding van het aanbod separatiegaas wordt 
geïnvesteerd in nieuwe trekbanken, weef-
stoelen en een epoxeerlijn. Voor de
productie van filters wordt een nieuwe
kantbank aangeschaft. Bovendien wordt
er ter kwaliteitscontrole een camerasys-
teem op de weefstoelen geplaatst en
komt er een nieuwe wals naar Dinxper-

lo. Het verkoopteam heeft een goede 
mix van professionals en jong talent die 
samenwerken aan de ambitieuze (groei)
plannen van WWD. Er wordt hard ge-
werkt aan een online verkoopkanaal, 
maar uiteraard blijft persoonlijk contact 
met onze klant een van de belangrijkste 
dingen. We hebben een digitale maar ze-
ker ook een persoonlijke verbinding met 
onze klanten.

100 JAAR WIRE WEAVING DINXPERLO

53



MESH UP  
YOUR LIFE!

Bekijk de website van 
Wired People!

2016 - MESH UP YOUR LIFE! 
Voor het team van Wire Weaving  
Dinxperlo is gaas zó veel meer dan alleen 
een functioneel kwaliteitsproduct. Voor 
velen is het een stuk van hun leven, een 
onderdeel van hun familiegeschiedenis, 
het resultaat van de inspanning van vele 
generaties gaaswevers. Een product om 
intens trots op te zijn. Een product dat 
gezien mag worden! 

Om de schoonheid van metaalgaas 
naar buiten te brengen, wordt in 2016 
het merk ‘Wired People’ gelanceerd. 
Het nieuwe merk brengt metaalgaas 
als industrieel designstatement naar 
woonkamers, kantoren, showrooms en 
bedrijfskantines. Het eerste product 
waarmee Wired People op de markt komt 
is metaalgaas waarop particulieren en 
bedrijven hun eigen opdruk kunnen laten 
drukken. Metaalgaas als wanddecoratie. 

De fotoshoot ter promotie van Wired People, wordt in de oude, verlaten gaasfabriek gedaan.
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2016 – SMART INDUSTRIES 
Digitalisering en technologische voor-
uitgang. Dát is waar de toekomst van 
de high tech maakindustrie om draait. 
In 2016 nemen zes Wire Weaving pro-
fessionals onder leiding van Puck deel 
aan de masterclass Smart Industry. Na 
het jubileum wordt een strategisch plan 
gepresenteerd waarmee Smart Industry 
onderdeel wordt van het businessplan 
van Wire Weaving Dinxperlo. Een innova-
tieslag waarmee het bedrijf klaar is voor 

het inmiddels tachtig man sterke team 
voor het pand vastgelegd. Bovendien ver-
schijnt dit magazine om u mee te nemen 
door de rijke geschiedenis.

DE VIERDE GENERATIE HALLEN
Op het moment dat dit magazine ver-
schijnt, zijn Lauren en Anne Hallen, doch-
ters van Jan en Jeannette nog bezig met 
hun studies Bedrijfskunde aan de UVA en 
Small Business aan Nijenrode; opleidin-
gen die naast praktijkervaring een prach-
tige basis zijn voor het ondernemerschap!

Lauren en Anne Hallen.
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de volgende eeuw! 

2017 – HONDERD JAAR WIRE WEAVING 
DINXPERLO
In 2017 is het honderd jaar geleden dat 
August zijn eerste weefmachine aankoopt 
om zelf gaas te ontwikkelen. Een mijlpaal 
om trots op te zijn! Met een driedaagse 
reis naar het prachtige Italië staat het 
team en haar partners uitgebreid stil bij 
dit moment. In hetzelfde jaar wordt hon-
derd jaar Wire Weaving Dinxperlo gevierd 
met leveranciers, afnemers en anderen 
die hieraan hebben bijgedragen. Traditie-
getrouw wordt ook een groot deel van 
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De vakmensen van Wire Weaving Dinxperlo anno 2017.

1917-2017 100 JAAR
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PUCK VAN HOLSTEIJN
COO
2007 - HEDEN

“ Wat een  
avontuur!”

Op de voorgaande pagina’s staat opgesomd hoe hard alle MD’ers heb-
ben gewerkt om ons te brengen waar we nu zijn. Dat doet wat met je. Dat 
maakt me trots, dankbaar én het inspireert voor de toekomst. Want wat ik 
bijzonder vind: we zijn nog stééds datzelfde bedrijf! Die enorme aanpak-
kersmentaliteit, dat eigenwijs pionierende, die ambachtelijke creativiteit en 
die dorpse loyaliteit… Het zat in August, in Willy, in hun vakmensen én het 
zit in ons! Nog steeds! 

WAT EEN AVONTUUR
Ik voel me thuis in het familiebedrijf van 
Hallen. Na mijn stage werd ik hartelijk in 
de familie opgenomen. In 2007 als finan-
cieel en algemeen manager en sinds 2011 
als COO van dit prachtbedrijf. En wat een 
avontuur is het. 

DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN
Door concurrentie uit het verre Oosten 
zijn we de laatste jaren nóg meer gaan 
doen waar we goed in zijn. We hebben 
de focus gelegd op dat wat wij met al 
onze ervaring en vakmensen simpelweg 
beter kunnen dan zij: het écht samen-
werken met onze opdrachtgevers. Het 
bedenken van maatoplossingen waarmee 
onze klanten verder komen. Door der-

gelijke co-creaties hebben we onze weg 
gevonden in interessante nichemarkten. 
Daarnaast kunnen we dankzij vooruitstre-
vende technologieën nog steeds scherp 

concurreren met massaproducten als ons 
geweven epoxygaas, gelast rvs-gaas en 
de mooie filter-series. We doen het goed 
samen! 

 
AMBACHT VERSUS TECHNOLOGIE EN 
DIGITALISATIE 
Om er over honderd jaar nóg te zijn, 
serieus mee te blijven spelen in de markt, 
combineren we onze waardevolle am-
bachten met slimme technologieën, 
digitalisatie én slim ondernemerschap. 
Dat zie ik als de taak van de generatie 
van nu. Van Jan en mij. Het bewaken van 
onze kwaliteit, het zoeken naar nieuwe 
markten en technologieën, het intensief 
samenwerken, het continu blijven ver-
beteren van onze productiemiddelen en 
vooral het investeren in onze belang-
rijkste waarde: onze vakmensen. Ook 
overwegen we grote stappen als een 
eigen productievestiging in Amerika en 
Azië. Niet om onze Dinxperlose produc-
tie te verplaatsen, maar puur om onze 
lokale klanten daar ook logistiek efficiën-
ter te kunnen bedienen. Dinxperlo ís en 
blijft onze hoofdvestiging, ons kennis- en 
innovatiecentrum én ons productiebedrijf 
voor Europa. Want iets als dit, dat vind je 
toch nergens anders? 
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DE TOEKOMST
Een greep uit onze ambities: web-
portal voor online bestellingen (2017) –  
Nieuwe, bredere epoxystraat (2017) – 
Uitrol strategisch Smart Industry-plan 
(2018) – Extra productievestigingen 
voor de lokale markten van Amerika  
en Azië (2020) – Bouwen aan onze 
rijke geschiedenis in Dinxperlo (2117).
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COLOFON

Jeannette Hallen.

Dit magazine is een uitgave van Wire  
Weaving Dinxperlo ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan in 2017.
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Dit jubileummagazine is mede mogelijk 
gemaakt door medewerkers, oud me-
dewerkers, hun familie en het Staring 
instituut te Doetinchem. We danken hen 
hartelijk voor hun tijd en energie. 

Het was voor ons helaas niet mogelijk 
een ieder met (volledige) naam en rol een 
plek te geven in dit magazine. Maar het 
moge duidelijk zijn dat alle vakmensen en 
relaties waar we al 100 jaar de verbinding 
mee aangaan, ervoor gezorgd hebben dat 
we deze mijlpaal mogen vieren!





WWW.WIREWEAVING.COM


