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Arjan’s Groente & Fruit
in nieuw jasje gestoken

Gratis proeflessen volgen
bij Centro de la Salsa

Hengelo - Na een week ver-

Hengelo - Altijd al de salsa,

bouwen, opende Arjan’s
Groente & Fruit in winkelcentrum Hengelose Es afgelopen donderdag opnieuw
zijn deuren en het resultaat
mag er zijn. De zaak ziet er
strak en overzichtelijk uit,
heeft zijn assortiment flink
uitgebreid en levert nu ook
aan scholen en bedrijven.
De 53-jarige eigenaar Ayhan Yaslar (door de jaren
heen verbasterd naar Arjan
– red.) zit al ruim veertig
jaar in de groente- en fruithandel en stond voor een
dilemma: stoppen of doorgaan. Hij koos voor het laatste en is maar wat blij met
deze beslissing. “We waren
dringend toe aan een verbouwing en ik wilde me ook
graag wat meer specialiseren, maar ik heb wel lang getwijfeld. Doorgaan betekent
in deze turbulente tijden
ook weer een risico. Maar ik

houd te veel van dit vak om
er nu al mee te stoppen.”
Behalve een compleet nieuw
inventaris, heeft Yaslar zijn
assortiment ook flink uitgebreid met onder andere
kant-en-klare ambachtelijke
maaltijden (van Ingrid Kuiken), meer biologische producten, verse salades, groentesappen en smoothies.
Zijn vrouw Gülsen – die
naastgelegen Melissa Bloemen & Kado’s runt – licht
toe: “Iedereen is tegenwoordig druk en wil alles graag
vers, gezond en snel!” Wij
spelen daarop in, maar tegen
een heel betaalbare prijs.”
De eerste reacties na de
heropening zijn overweldigend: “Iedereen reageert
heel enthousiast en van veel
vaste klanten hebben we
zelfs taart en bloemen gekregen. Hartverwarmend!”,
aldus het ondernemende
echtpaar.

Groenteboer Ayhan en zijn vrouw zijn maar wat blij met de
verbouwing van de groentezaak in winkelcentrum Hengelose Es.

DAN Küchen komt naar Nederland. Hengelo heeft de primeur.
Eigenaar van deze eerste showroom is Jarno van den Belt.

Oostenrijkse DAN Küchen
opent showroom in Hengelo
Hengelo - Donderdag 19 fe-

bruari zet keukenproducent
DAN Küchen uit Oostenrijk
voet op Nederlandse bodem.
Een nieuwe showroom aan
de Wegtersweg 84 in Hengelo is de eerste die de exclusieve producten van dit
Oostenrijkse familiebedrijf
verkoopt. Ter gelegenheid
van de primeur in Nederland organiseert de Hengelose zaak een feestelijke
opening en een aantrekkelijke kennismakingsactie.
Tijdens de opening op 19 februari kan iedereen kennismaken met de ontwerpen
en techniek van de nummer
één keukenproducent uit
Oostenrijk, met meer dan
een halve eeuw ervaring en
een verkoopnetwerk over
heel Europa. Vanzelfsprekend gebeurt dat onder het
genot van een hapje en een
drankje. De festiviteiten
starten om 10.00 uur en du-

WERELDS

ren tot 20.00 uur.
Om te vieren dat DAN
Küchen naar Nederland
komt, heeft de onderneming
in Hengelo een aantal speciale earlybird acties. Zo krijgt
iedereen die voor 19 februari via de website (www.
dankuchenstudio.nl) al een
gratis ontwerp laat maken,
bij aanschaf van de keuken
een vaatwasser cadeau plus
een geheel verzorgd thuisdiner voor zes personen. Bovendien maken die vroege
beslissers kans op een wintersportweekend voor twee
personen in Oostenrijk.
Het Oostenrijkse familiebedrijf DAN Küchen bestaat
ruim vijftig jaar en heeft in
eigen land een marktaandeel van 30 procent. Specialisatie van DAN is het
samenbrengen van woonkamer en keuken. Verspreid
over Europa is het merk actief in tien landen.

Voor meer info: www.
elcentro-delasalsa.nl

Deze maand kan vrijblijvend kennis worden gemaakt met
salsadansen. En van dansen word je blij.
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Fauteuil in stof of leer.
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Lamp Hollywood: €395,-

blij.” Of je nu jong bent of
oud, een beginner of een
gevorderde, El Centro de la
Salsa is er voor iedereen.
Tijdens de wekelijkse Salsa
Sunday of tijdens de open
dagen kunnen belangstellenden vrijblijvend kennismaken met deze vrolijke
dansstijl. Vanaf 16 februari zijn er twee weken lang
gratis salsa proeflessen te
volgen. Een danspartner
kan altijd door de school
geregeld worden, dus ook
alleenstaanden zijn van
harte welkom. Studenten
en 65-plussers krijgen ook
nog eens 30 euro korting. De
locatie is ook uitermate geschikt voor het houden van
een workshop, bedrijfsfeest,
verjaardag, bruiloft of vergadering, eventueel met catering.

Bij BAKKER WONEN zit u goed

WONEN
at je inspireren
In Oldenzaal vind je een uitgebreide collectie unieke
meubelen vanuit de hele wereld. Kom langs!

de merenque of de bachata
willen leren dansen? Danscentrum El Centro de la Salsa aan de Dorpsmatenstraat
50 biedt al dit en nog veel
meer.
Eigenaar Jan Linker (67)
kwam twee jaar geleden
in contact met de salsa en
kreeg spontaan het idee om
een danscentrum te beginnen. Goede vriendin Miranda Sauter (51) bood aan mee
te helpen en samen kwamen
ze in contact met salsadocent Glenn Wielingen (56);
een succesvol trio was geboren.
Glenn: ”Ik had altijd al een
passie voor dansen, maar
zo’n achttien jaar geleden
ben ik er echt wat mee gaan
doen. Dansen is voor mij
meer dan bewegen op muziek. Het is een uitlaatklep,
een manier van communiceren en het maakt mensen

€ 439,-

Leverbaar in Small, Medium en Large
voor
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€ 879,- voor

Fauteuil in stof of leer.

Leverbaar in Small, Medium en Large
Verkrijgbaar in RVS en houten draaivoet
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Lionel leren hoekbank: €3.195,-

Bank Tivoli
Moderne bank.
Leverbaar als fauteuil, 2, 2 ½ en 3 zits bank en als hoekbank
Nu

Bank Merio
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Bank Pretty
Moderne bank in stof

BETAALBAAR

MAATWERK

Mooi én nog meer voordeel bij:
KOTTER
OLDENZAAL

Gronausestraat 1088 | 7532 AP Glanerbrug
Telefoon (053) 461 12 23 | Fax (053) 461 38 92
Ainsworthstr. 30 Oldenzaal. T: 0541-534288
Donderdag koopavond tot 21 uur.
IEDERE ZONDAG GEOPEND VAN 12-17 UUR

www.kotterwonenoldenzaal.nl

Vrijdag koopavond

RUIM 4000M² SHOWROOM
www.bakkerwonen.nl

