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Welbions en Woonbeheer
Borne juridisch gefuseerd

Nijhuis Keukens verhuisd
naar Oldenzaalsestraat

Hengelo - Met een handteke-

Hengelo - Oscar Nijhuis (43)

ning van beide bestuurders
Eric Markvoort (Woonbeheer Borne) en Harry Rupert
(Welbions) bij de notaris is
het dinsdag 28 april officieel; Woonbeheer Borne en
Welbions zijn juridisch gefuseerd. Eind vorig jaar gaf
minister Stef Blok (Wonen
en Rijksdienst) toestemming
voor de fusie. Daarvoor gaven de beide huurdersorganisaties en de gemeenten al
hun positieve reacties.
Waarom gaan Woonbeheer
Borne en Welbions fuseren?
Op verschillende vlakken
blijkt er voordeel te zijn. Veel
bewoners blijken te verhuizen tussen de twee gemeenten of zoeken naar een woning in de andere gemeente.
Daarnaast zien beide corporaties hun rol in de volkshuisvesting hetzelfde. Door
samen te werken, kunnen
ze elkaar versterken. Ook

ontstaat er financiële ruimte
die gebruikt kan worden om
bijvoorbeeld nieuwe woningen te bouwen.
Het bestuur/ directie en
het MT zijn vanaf de juridische fusie gezamenlijk
verantwoordelijk voor de
activiteiten in zowel Borne
als Hengelo. Het bestuur
wordt gevormd door Harry
Rupert en Eric Markvoort.
Rupert is als voorzitter van
het bestuur aangesteld. Voor
de huurders verandert er
de komende twee maanden
nog niets. Contactpersonen
en contactgegevens blijven
voorlopig hetzelfde. Er blijft
een locatie in Borne en afspraken en voorwaarden
blijven gelden. Vanaf 1 juli
wordt als één corporatie verder gewerkt aan tevreden en
betaalbaar wonen in Borne
en Hengelo. Woonbeheer
Borne heet vanaf dat moment Welbions.

Eric Markvoort (links) en Harry Rupert schudden elkaar de hand
na het ondertekenen van de akte.

Hengelo - Edwin Giesen (53)

zit al dertig jaar in de koeltechniek, maar pas in 2005
nam hij de stap om voor
zichzelf te beginnen, met
als specialisme airconditioning en klimaatbeheersing.
Samen met zijn vrouw Janet
(49) is hij eigenaar van Airco
Oost Nederland, dat dit jaar
zijn tienjarig bestaan zal
vieren.
“Het was toen best eng om
die stap te wagen, maar
als je het niet doet krijg je
vroeg of laat spijt”, aldus
deze zelfstandige ondernemer. Edwin werkt voornamelijk met airco’s van het
merk Mitsubishi, maar op
verzoek zijn natuurlijk altijd andere types mogelijk.
“Mitsubishi heeft standaard vijf jaar garantie, de
apparaten kennen weinig
tot geen storing, werken in
de winter tevens als verwarming en hebben een

uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.” Edwin doet
de gehele plaatsing in zijn
eentje, van offertegesprek
tot installeren. Echtgenote
Janet ondersteunt bij de administratie en marketing
van het bedrijf. “Ik doe de
website, folders en reclame,
facturering etc.”
Hoe is het om zo intensief
met elkaar samen te werken? “We houden elkaar
goed scherp, maar over het
algemeen loopt het prima”,
aldus Edwin. “Edwin is
geen stresskip; hij heeft alles
altijd goed onder controle.
Hij is veel te bescheiden om
het zelf te zeggen, maar hij
is gewoon een vakman, dus
als hij iets doet, doet-ie het
goed!”, besluit Janet trots en
welgemeend.



Voor meer informatie
kijk op: www.aircooostnederland.nl



Weten wat Nijhuis Keukens
u kan bieden? Zie www.
nijhuis-keukens.nl voor
meer informatie.

Oscar Nijhuis heeft een gloednieuwe showroom betrokken.
Klanten begeleidt hij van de offerte tot aan de oplevering.
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Airco Oost Nederland: koel
in zomer, warm in winter

Ik werk voornamelijk met
de keukenmerken Nobilia
en Ballerina, omdat ik weet
dat beide gewoon een goed
product leveren.”
Voor de apparatuur zweert
de eigenaar bij Siemens en
Neff. Ook zijn manier van
verkoop is redelijk onconventioneel te noemen. “Bij
mij geen mes op de keel, dagkortingen of achterafverrassingen. Je krijgt gewoon een
uitgebreide offerte met 3Dtekening mee naar huis en
kunt daar in alle rust beslissen. Ik geloof in mijn prijs en
mijn product en heb er dus
alle vertrouwen in dat ze terugkomen. Je koopt immers
geen pakje boter, dus je hebt
het recht er zolang over na te
denken als jij dat wilt!”
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Het Hengelose echtpaar Edwin en Janet Giessen is al tien jaar
actief in de airconditioning en klimaatbeheersing.

zit al twintig jaar in de keukenvakhandel, waarvan de
laatste negen jaar als zelfstandig ondernemer. Begin
maart opende hij vol trots
de deuren van zijn gloednieuwe showroom aan
de Oldenzaalsestraat 322
(voorheen Dennenbosweg
– red.) en leidt ons nu even
rond.
“Al zeg ik het zelf, het is
echt een mooie winkel geworden met een goede bereik- en zichtbaarheid, vlak
naast dierenarts Coen, van
wie ik het pand huur.” Nijhuis zelf is vanaf de eerste
ontmoeting altijd het aanspreekpunt en begeleidt de
klant van de offerte tot aan
de oplevering. “Voordeel
hiervan is dat de keuken
niet over een -tigtal schijven
gaat, waardoor ik de prijzen
scherp kan houden en de
foutmarge nagenoeg nihil.
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MEGATEGEL.NL
MEGA-STORE HENGELO, WEGTERSWEG 5-11

METEEN NAAR JE ZIN BIJ

