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Slecht onderhouden
trailer levensgevaarlijk

Nieuw bij Zwiep Fietsen
Hengelo: bike fitting

Hengelo - U geeft uw paard

Hengelo - Een persoonlijke

het beste voer en verzorgt
het dier perfect. Maar bent u
ook zo begaan met het welzijn wanneer u het dier met
de paardentrailer vervoert?
Veel paardenhouders niet.
Menig trailer verkeert in
slechte tot soms erbarmelijke staat van onderhoud en
is een gevaar voor mens en
dier.
Om zekerheid te krijgen over
de veiligheid van een paardentrailer, worden in maart
weer de bekende paardentrailercontroledagen gehouden bij de verschillende vestigingen van De Witte Smid.
Op zaterdag 14 maart kan
men terecht in Hengelo.
Tijdens de controle wordt de
paardentrailer op meer dan
25 punten beoordeeld, zoals
de oplooprem, de banden,
het chassis, de verlichting,
de achterklep, het hang- en
sluitwerk, de wanden en de

bodem. Vooral de banden en
de bodem zijn zorgenkindjes. Veel banden zien er als
nieuw uit, maar zitten boordevol haarscheurtjes. Deze
kunnen resulteren in een
klapband. De bodem kan zo
verrot zijn, dat het paard er
doorheen zakt. Ook tijdens
het rijden. Een paardentrailercontrole door De Witte
Smid is helemaal gratis en
verplicht u tot niets.
Na de keuring ontvangt men
een keuringsrapport. Eventuele mankementen kunnen
door de monteurs van De
Witte Smid worden verholpen. Hiervoor kan tijdens
de controledag een afspraak
worden gemaakt.
Aanmelden voor de paardentrailercontroledag
bij
De Witte Smid kan via tel.
0575-43 12 04.



Kijk voor meer informatie
op www.wittesmid.nl

Hoe veilig vervoert u uw paard? Paardentrailers kunnen worden
gecontroleerd door De Witte Smid.

Vlnr: eigenaar Peter Rörink, medewerker (en zoon van) Hielke
Smit, medewerker Yener Turan en eigenaar Rob Smit.

Autoschade Hengelo voor
vakkundig schadeherstel
Hengelo - In 1997 nam Pe-

ter Rörink (55) de spuiterij
aan de Langelermaatweg
205a over en twee jaar later
werd jeugdvriend Rob Smit
(55) mede-eigenaar. De zaak
draait nu - ondanks de recessie - al bijna achttien jaar
naar volle tevredenheid.
Wat is het geheim?
“Allereerst natuurlijk onze
kwaliteit. We doen weinig
aan reclame en onze ligging is niet echt top, maar
door de positieve mond-totmondreclame weet iedereen
ons toch te vinden”, aldus
Smit. Autoschade Hengelo
staat garant voor een complete schade-afhandeling
en wat ze zelf niet kunnen,
besteden ze uit. “Mijn motto
is altijd: ‘Schoenmaker blijf
bij je leest’. Airco’s, airbags
en bijvoorbeeld boordcomputers laten we graag over
aan andere professionals”,
legt Rörink uit.
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De twee compagnons hebben verder nog twee mensen
in dienst en dat is volgens
beiden meer dan genoeg.
“Het is juist de kunst niet te
groot te worden. We hebben
een grote en afwisselende
clientèle, van dealers en
garagebedrijven tot handelaren en natuurlijk particulieren. We willen niet alleen
maar grote klanten, omdat
we van niemand afhankelijk willen zijn.”
Hebben de heren nooit ruzie? “Nee, daarvoor is onze
vriendschap te hecht. We
kennen elkaar al bijna veertig jaar en hebben bovendien ieder onze eigen taak
binnen het bedrijf. Zo loop
je elkaar, zowel letterlijk als
figuurlijk nooit in de weg!”,
besluiten de twee eigenaren
in harmonie.



Voor meer info: www.
autoschadehengelo.nl

bike fit komt tegemoet aan
iemands specifieke wensen en biedt maatwerk. Het
zal leiden tot snellere ritten
met meer comfort en meer
plezier. Zwiep Fietsen biedt
zijn klanten een unieke service: TREK Precision Fit. De
meting worden afgestemd
voor fiets én berijder.
Een meting die ook de wensen en de doelen afstemt op
de praktijk. Daarom wordt
gestart met een persoonlijk gesprek. Hierna volgt
een fysieke beoordeling en
wordt gekeken naar lenigheid en flexibiliteit. Samen
met de Fit-technicus wordt
dan bepaald welke schoenen geschikt zijn alsmede de
plaats van de schoenplaatsjes voor een goede basis. De
fit op de fiets gebeurt altijd
vanuit de huidige zitpositie.
Hierbij moet je denken aan
de positie van onderlichaam

door de keuze van het zadel.
Daarna volgen stapsgewijs
tussentijdse aanpassingen
voor een ideale biomechanische positie. De juiste vorm
van hoogte en lengte van de
stuurpen en de juiste breedte en vorm van het stuur
zorgen uiteindelijk voor een
optimale lichaamshouding
en krachtoverbrenging. Dit
is een uniek en beproefd
proces waarbij ook een juist
advies hoort. Zwiep Fietsen
heeft hiervoor samenwerking gezocht met sportfysiotherapeut Johan Bos uit
Enschede (UT).
Maandag 16 maart is er een
voorlichtingsavond in de
zaak aan de Deurningerstraat
73, waar wordt getoond hoe
zo’n meting wordt gedaan.
Deze avond begint om 19.00
uur. Onder de deelnemers
aan deze avond wordt een
bike fitting ter waarde van
150 euro verloot.

Fiets en fietser vormen altijd één geheel en moeten goed op
elkaar zijn afgestemd.
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In Oldenzaal vind je een uitgebreide collectie unieke
meubelen vanuit de hele wereld. Kom langs!

Beenkliniek helpt u verder!
BeenKliniek helpt u bij de volgende klachten:
• Etalagebenen • Nachtelijke krampen
• Klachten bij spataderen • Diabetesvoeten • Open wonden
• Vermoeide benen • Rusteloze benen
Deze klachten zijn erg vervelend en hinderlijk. Ze hebben ook veel invloed op het dagelijks leven. Zoals
bijvoorbeeld bij etalagebenen: ongehinderd wandelen of boodschappen doen gaat vaak moeilijk. Of zoals
bij krampen en rusteloze benen: zij veroorzaken vaak een slechte nachtrust.

Stoel Genesis €199,Parijs dressoir: vanaf € 895,Oil drum: vanaf €29,-

STERK IN
BETAALBAAR

MAATWERK

KOTTER
OLDENZAAL

Ainsworthstr. 30 Oldenzaal. T: 0541-534288
Donderdag koopavond tot 21 uur.
IEDERE ZONDAG GEOPEND VAN 12-17 UUR

www.kotterwonenoldenzaal.nl

BeenKliniek is gespecialiseerd in het verhelpen van
deze klachten. Door middel van vacuümtherapie
herstelt de verstoorde bloedcirculatie.
Voedingsstoffen en zuurstof worden versterkt
aangevoerd. Daarnaast worden afvalstoffen beter
afgevoerd met vermindering van de klachten tot
gevolg.
Tijdens uw bezoek aan de BeenKliniek bespreekt u
uw klachten met een professionele fysiotherapeut.
Er wordt met u een behandelingsplan gemaakt. Voor
een optimaal resultaat wordt u twee tot drie keer per
week behandeld. Vacuümtherapie is pijnloos en duurt
30 minuten.
Vacuümtherapie is ontwikkeld door de NASA en heeft hier op aarde zeer succesvolle resultaten behaald!

BEENKLINIEK helpt u graag van deze klachten af, bel
gerust voor meer informatie of voor het maken van een
afspraak 088-8228 633

BeenKliniek • Aletta Jacobslaan 45 • 7555 PJ Hengelo
www.been-kliniek.nl • info@been-kliniek.nl

