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Nieuwe Etos in Hart van Zuid
opent woensdag deuren

Scotty’s Meubelen in
Hengelo wordt Inhuis.nl

Hengelo - In Hart van Zuid

Hengelo - Al bijna elf jaar is

gaat op woensdag 24 juni
om 9.00 uur een gloednieuwe Etos open. Winkelmanager Sandra Overbeek en
haar acht medewerkers nodigen iedereen uit langs te
komen. “We staan klaar om
onze klanten te verwelkomen en zijn benieuwd naar
hun reacties.” Er zijn op de
openingsdag tal van leuke
acties en speciale aanbiedingen. Zo krijgen de eerste
duizend klanten een haargel
of mascara gratis.
De afgelopen weken is er
hard gewerkt om alles op tijd
klaar te hebben en het resultaat mag er zijn. De winkel
heeft een frisse uitstraling
en is ruim en overzichtelijk opgezet. De klant gaat
er het allernieuwste op het
gebied van make-up, geuren
en gezichtsverzorging ervaren. De Etos bevindt zich in
het nieuwe winkelcentrum

Hart van Zuid, dat met oog
voor de historie van de locatie is gebouwd. “We bieden
dus naast scherpgeprijsde
kwaliteitsproducten,
een
ruime keuze in assortiment
en goede service, ook een
prettige winkelomgeving”,
aldus de winkelmanager.
Gratis advies van visagist
De klanten van de Etos aan
het Dikkersplein 13 worden
tijdens de openingsdag op
woensdag 24 juni getrakteerd op diverse speciale
aanbiedingen en cadeaus.
Ook na de opening blijft het
extra gezellig bij de nieuwe
Etos. Zeventien weken lang
zijn er scherpe kortingsacties en leuke activiteiten.
“Op zaterdag 27 juni is er
een visagist in onze winkel
aanwezig”, vertelt Overbeek.
“Klanten kunnen dan gratis
tips over make-up inwinnen
en zich laten opmaken.”

De Etos heeft op de openingsdag tal van leuke acties en speciale
aanbiedingen.

Thoma PostJr Makelaars is een feit. Hier een teamfoto van
kantoor Hengelo.

Thoma Makelaars en Post Jr
Makelaars bundelen krachten
Hengelo - Na twee jaar in-

tense voorbereidingen is de
nieuwe samenwerking van
Thoma Makelaars en Post
Jr Makelaars een feit. Met
gebundelde krachten gaat
het bedrijf vanaf heden verder onder een nieuwe naam
en met een nieuwe slogan:
Thoma PostJr Makelaars
- ‘Makelaars met meer…’.
Door deze samenwerking
ontstaat vooral meer ervaring, meer service en bovenal meer kwaliteit.
Door de samenwerking van
de verschillende vestigingen ontstaat er een netwerk
van professionele woningen bedrijfsmakelaars, die
opereren vanuit centrale
en praktische locaties. Het
team bestaat uit vijftig specialisten in tien verschillende functies. De vijf vestigingen voor Bedrijfs Onroerend
Goed en zeven vestigingen
voor
woningmakelaardij

bevinden zich in de Stedendriehoek, de Achterhoek en
Twente. Met deze uitbreiding van de reikwijdte heeft
Thoma PostJr een werkgebied van Enschede tot Amsterdam.
De online en offline kanalen
van Thoma PostJr Makelaars
zijn op diverse onderdelen
sterk verbeterd, waardoor
het kopen, huren, verkopen
of verhuren van onroerend
goed soepeler verloopt. De
website
www.thomapost.
nl bevat het complete up-todate aanbod van woningen,
bedrijfspanden en projecten.
De combinatie van deze extra ervaring en een verbeterde service leidt uiteindelijk tot een hogere kwaliteit.
Het personeel is uitstekend
gekwalificeerd en opgeleid
en werkt nauw samen met
projectmakelaars, nieuwbouwspecialisten en andere
professionals.

Scotty’s Meubelen een waar
begrip in Hengelo. Na geruime tijd te hebben vertoefd
aan de Enschedesestraat,
heeft deze kwaliteitswinkel
zich begin dit jaar gevestigd
aan de Wegtersweg 14-6.
Radboud Niemeijer (40), eigenaar van het eerste uur,
legt uit waarom een nieuwe
naam ook niet langer uit kon
blijven. “Natuurlijk leveren
we nog steeds dezelfde kwaliteitsproducten tegen een
heel scherpe prijs, maar we
verkopen nu steeds meer eigen (Inhuis) assortiment en
gaan ons deze zomer ook als
webshop steeds meer profileren, vandaar deze nieuwe
naam.”
Niemeijer is duidelijk met
zijn tijd meegegaan. “Vanuit hun luie stoel kunnen
de mensen nu ons complete
assortiment bekijken, maar
natuurlijk begroeten we

onze klanten ook nog steeds
graag in onze 1500m² grote
showroom.” Deze telt meer
dan 25 compleet ingerichte
stijlkamers; van zitmeubelen tot kasten, van spiegels
tot lampenkappen en van
vloerkleden tot muurdecoraties. “We werken enkel met
goede en duurzame materialen. Bij onze zitmeubelen gebruiken we altijd echt hout,
metalen veren en zitkussens
met HR-koudschuim. Je hebt
bij ons de keuze uit maar
liefst 400 verschillende stoffen en de levertijd valt ook
enorm mee.” Behalve het
eigen huismerk, zijn ook de
meubelmerken
Eleonora,
MeubiTrend,
RubyFires,
UrbanSofa en JouwMeubel
aan de Wegtersweg te vinden. Inhuis.nl is maar liefst
zeven dagen per week geopend. Check de site (www.
inhuis.nl) voor de openingstijden.

Inhuis-eigenaar Radboud Niemeijer met aan zijn rechterzijde een
van zijn medewerkers, woonstyliste Paquita Dennink.

OPRUIMING
NIJHUIS SCHOENEN
GLANERBRUG
Koopzondag Centrum Hengelo
van 12.00 tot 17.00 uur

De lekkerste produkten van het platteland
op de gezelligste markt in de streek
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www.noabermarkt.nl

Nijhuis Schoenen Glanerbrug
Gronausestraat 1100-1102 Tel. 053-4611824

www.nijhuisschoenmode.nl

