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Café-réstaurant Golbach sluit dé
déurén: ‘Hét is mooi géwéést’
DEURNINGEN - Het bekende café-restaurant Golbach aan de Hengelosestraat
tussen Oldenzaal en Hengelo sluit aan het einde van dit jaar de deuren. Het
echtpaar Paul en Agnes Gerritsen-Golbach houdt er dan mee op. „We zijn
respectievelijk 72 en 65 jaar oud, het is mooi geweest”, verklaart Paul.
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Het was geen makkelijk besluit, zeggen ze. „We hebben de zaak ruim 35 jaar geleden
overgenomen van mijn vader”, vertelt Agnes. „Ik heb hier altijd gewoond en liep al van
jongs af aan in de zaak. Dat ik hier straks niet meer werk, zal wel heel erg wennen zijn.”
Maar het besluit is genomen, over een paar maanden gaat de zaak dicht. „We hebben
geen opvolgers en dat wisten we natuurlijk. We hebben best wel lang tegen dit moment

opgezien, maar nu de kogel door de kerk is en we iedereen hebben ingelicht, is het ook
goed zo. We gaan nog een half jaar door en daarna zien we wel wat we gaan doen.”

Flink horecacomplex
Met het vertrek van Paul en Agnes verdwijnt het familiebedrijf dat reeds 65 jaar draait.
„Mijn vader is hier begonnen met een echt café, hij was een markante caféhouder,
bekend in de hele regio. Hij is in mei 1954 met Golbach begonnen. In de loop van de
jaren breidde het café steeds meer uit, met een zaal, nog een zaal, de kegelbanen, de
serre, de speeltuin en de bowlingbanen. En nu staat er een flink horecacomplex.”
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Culinaire vakschool
Paul en Agnes zwaaien sinds 1983 de scepter over de horecazaak vlakbij Het
Hulsbeek. „Als je zo’n horecazaak goed wilt bestieren, moet je het met z’n tweetjes
doen”, vertelt Paul. „Ik had een opleiding gedaan als leraar elektrotechniek en was
werkzaam als onderhoudsmonteur voor gokkasten, die in de horeca stonden. Toen we
besloten hadden de zaak over te nemen, heb ik de culinaire vakschool gevolgd in
Groningen. Vervolgens ben ik, om de kneepjes van het vak te leren, onder leiding van
Agnes haar moeder Lies de keuken ingegaan. Agnes werkte aan de ‘voorkant’ zoals we
dat noemden, ik was de kok in de keuken.”

Als jé zo’n horécazaak goéd wilt béstiérén, moét jé
hét mét z’n twéétjés doén
Paul Gerritsen

Ouderwetse kegelbaan
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Golbach stond in die tijd bekend als restaurant waar veel schnitzels gegeten werden. „In
die tijd hadden we de bowlingbanen en gebeurde het vaak dat mensen na afloop en
dan praten we over een uur of elf in de avond, nog gewoon een complete maaltijd
bestelden, inderdaad vaak schnitzels. Daar komt die reputatie ook vandaan denk ik.
Maar hoewel schnitzels nog steeds op het menu staan en populair zijn, durf ik rustig te
stellen dat we nu meer vis dan schnitzels verkopen.”
In de loop van de jaren is de horecawereld behoorlijk veranderd, hebben Agnes en Paul
ondervonden. „Grote feesten zijn er al helemaal niet meer, gelukkig hebben wij de
beschikking over meerdere kleine zalen die we nog steeds gebruiken voor feestjes. We
merken dat etentjes of feestjes ter gelegenheid van een verjaardag of jubileum wel
toenemen. En dat geldt ook voor het gebruik van onze bowling- en kegelbanen. Doordat
steeds meer horecagelegenheden met bowlingbanen sluiten, komen deze groepen
steeds vaker bij ons. Bovendien zijn wij nog steeds een van de weinige gelegenheden
die nog ‘ouderwetse’ kegelbanen hebben.”

Niet gemakkelijk
Inmiddels begint het idee dat hun werkzame leven er bijna op zit, in te dalen bij Paul en
Agnes. „Toen we het besluit hadden genomen, hebben we direct het personeel
ingelicht. Dat was niet gemakkelijk. Iedereen die in vaste dienst is, werkt al minimaal
vijftien jaar bij ons. Maar ze hadden allemaal begrip, bovendien is er nu werk genoeg in
de horeca zodat ze allemaal wel verder kunnen, daar zijn we blij mee.”
Ook de leveranciers en de clubjes die gebruik maken van het café-restaurant zijn
inmiddels op de hoogte. Agnes: „De komende maanden tot 1 januari zullen we nog druk
genoeg zijn. Dat is misschien maar goed ook. Als we straks niets meer hebben, zal dat
wel wennen zijn. Ik weet niet beter of ik heb in de zaak gewerkt. Wat we straks gaan
doen weten we ook echt nog niet, maar we zullen de rompslomp die te maken heeft met
het hebben van een eigen zaak in elk geval niet missen. En verder zien we straks wel.”
Te koop/te huur
De toekomst van café-restaurant Golbach aan de Hengelosestraat tussen Oldenzaal en
Hengelo is vooralsnog ongewis. Het pand is te koop, verhuur is een optie maar ook een
andere ontwikkeling op die plek is mogelijk. „Op dit moment zijn alle opties nog open”,
zegt Paul Gerritsen. „We hebben iedereen die het moest weten ingelicht over ons
besluit, nu treden we naar buiten. We hopen en verwachten dat de komende maanden
de belangstelling wel op gang komt. Ook hebben we voor de verkoop een
horecamakelaar ingeschakeld.”
Agnes en Paul Gerritsen gaan in elk geval nog een half jaar door met Golbach. „In de
tussentijd wachten we rustig af wat op ons afkomt.” Golbach is nog tot en met 30
december ‘gewoon’ open, daarna gaat de knip er definitief op.
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