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Tien jaar Schuurman Schoenen
Schuurman Schoenen
viert deze week zijn
tienjarig bestaan in het
winkelcentrum van de
Hasseler Es en dat wordt
gevierd. Tot 3 oktober
staat er een gigantisch
‘Rad van Fortuin’ in de
winkel, die elke klant een
korting geeft van 10 tot
maar liefst 100 procent.

Schuurman
Schoenen is een begrip in
het oosten en noorden van
Nederland. Maar ook in het
westen en zuiden van Nederland groeit de naamsbekendheid van Schuurman
Schoenen enorm. Schuurman Schoenen en Sport
is een familiebedrijf met
ruim 700 medewerkers en
42 schoenwinkels. Daarvan
zijn er elf franchise-filialen
en ook nog een aantal sportzaken (Intersport), dat dit
jaar echter voor een groot
deel door het schoenenconcern wordt afgestoten. De
schoenenketen zou zich al
langer beraden op de toekomst, waarin volgens eigen
zeggen geen plaats meer is
voor sportwinkels.
“Schuurman Schoenen behoort tot het zogenaamde
middensegment van de
schoenenbranche.
Onze
collectie bestaat uit uiterst
betaalbare schoenen voor

Op het gevoel
Borne - Kleinkunstenares

Charlotte Glorie treedt op
vrijdag 2 oktober om 20.00
uur op in de Bornse synagoge, Ennekerdijk 17 met
haar voorstelling ‘Op het
gevoel’. Cabaret met zelfgeschreven luisterliedjes,
waarbij Charlotte zichzelf
begeleid op de vleugel. De
entree bedraagt 10 euro,
inclusief consumptie. Reserveren bij Petra Poortier,
tel. 266 96 46 of Stevine
Groenen, tel. 266 31 03.

Door Linda Meijer
Hengelo

kort nieuws

Dialectavond

-

Borne - De Kreenk vuur

Schuurman Schoenen in winkelcentrum Hasselo viert een jubileum. Patrick en Marjolijn Bruns (links achter) met hun team van
medewerkers zonder wie ze zich geen raad zouden weten.

het hele gezin, maar we
hebben ook vele kwaliteitsmerken zoals Ara, Gabor,
Ecco, Wolky, Nike, PME en
Bugatti in ons assortiment”,
aldus
eigenaar
Patrick
Bruns (44). Bruns begon in
1998 bij Schuurman Sport
in Denekamp en kreeg tien
jaar geleden samen met zijn
vrouw Marjolijn de kans om

eigenaar te worden van het
nieuwe franchise-filiaal in
Hengelo. “Ik zit mijn hele leven al in de (sport)schoenen
en vind het fantastisch om
te doen. Het contact met de
mensen, het volgen van de
nieuwste stijlen en laatste
trends, het verveelt nooit.
We hebben veel vaste klanten en het is altijd leuk om

iemand weer tevreden met
een doos onder de arm de
zaak te zien uitlopen.”
Webshop
Ofschoon Schuurman een
prima webshop heeft, is
Bruns van mening dat het
online shoppen van schoenen niet echt werkt. “Schoenen moet je zien, voelen,

passen en even in lopen. In
de zaak hebben we wel een
handige internetzuil, waarop je onze voorraden kunt
checken en zonder bezorgkosten jouw schoenen thuis
of in onze winkel kunt laten
bezorgen.”



www.schuurmanschoenen.nl

de Twentse Sproak houdt
op maandag 5 oktober
een dialectavond in de
Stefanshof,
Grotestraat
207. De bekende Twentse
schrijver en verteller Gerrit Kraa verzorgt samen
met Gerrit Dannenberg
vanaf 20.00 uur een avond
met verhalen, een quiz,
gedichten en veel humor.
Leden betalen 3 euro en
niet-leden 5 euro.

Feelgood movie
Borne - Filmhuis Borne

vertoont woensdag 30
september om 20.15 uur
in het Kulturhus de film
Pride. Een buitengewoon
verhaal over twee totaal
verschillende
gemeenschappen die zich verenigen voor een gezamenlijk
doel. Entree: 8 euro (5
euro voor vrienden).

SPROOKJESACHTIG SCHWARZWALD

Woningaanbod

Adres

Wijk

Bornsestraat 6G

Woningtype

Hengelose es

More Inclusive Freudenstadt

Totale huurprijs

Verhuurder

55+ appartement

€ 653,52

Twinta

Past. van Rossumstraat 8 Wilderinkshoek

etagewoning

€ 498,91

Welbions

Brahmsstraat 65

Noord

etagewoning

€ 422,31

Welbions

Paulus Potterstraat 24

Hengelose Es

eengezinswoning

€ 705,51

Welbions

Hennepstraat 194

Groot Driene

appartement

€ 739,85

Welbions

Hennepstraat 318

Groot Driene

appartement

€ 728,66

Welbions

Dit is niet ons volledige woningaanbod.

Reageren?

Kijk op www.wooninfohengelo.nl voor het complete en actuele woningaanbod.

U kunt reageren tot uiterlijk maandag 12.00 uur na het verschijnen van deze advertentie via
www.wooninfohengelo.nl. Lukt het niet via de website? Bel dan met Twinta Wonen of Welbions.

Welbions
Postbus 430
7550 AK Hengelo
Bezoekadres: Paul Krugerstraat 44

Twinta Wonen
Postbus 679
7550 AR Hengelo
Bezoekadres: Boortorenweg 20

(074) 24 68 300
Klantenservice@welbions.nl
www.welbions.nl

(074) 367 73 73
info@twinta.nl www.twinta.nl

Bij dit arrangement logeert
u aan de rand van het bos.
Trekt u de wandelschoenen
aan? Of maakt u een ritje
over de Schwarzwaldhochstrasse, Duitslands oudste
panoramaroute? Ook Triberg, met de hoogste waterval van Duitsland is een
bezoekje waard. Freudenstadt zelf heeft het grootste
marktplein van Duitsland.

Aan de informatie in de woningadvertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Win
De hondenmoorden,
de razend
spannende
thriller van
Jens Henrik
Jensen

Klik&Win
Ga snel naar
www.deweekkrant.nl/actie

Uw verblijf
Hotel Schwarzwald ligt in
het groen, aan de rand van
Freudenstadt. Het is voorzien van restaurant, bistrocafé, kegelbaan en een wellnesscentrum met zwembad,
stoombad en Finse sauna.
Alle kamers kijken uit op
het groen.
Inbegrepen
• 3, 5 of 7x overnachting met
ontbijtbuffet
• 3, 5 of 7x driegangenmenu
met saladebuffet
• 1x welkomstdrankje

• gebruik wellnesscentrum
• gebruik badjas
• gratis gebruik bussen en
treinen in Zwarte Woud
met de KONUS kaart
• 1x kegelen
Prijzen
4-d 6-d 8-d
27/9-15/10 169 275 385
16/10-22/12 139 239 335
2/1-31/1
139 239 335
1/2-15/2
159 259 365
16/2-23/3
139 239 335
24/3-31/3
179 279 385
Prijzen in € p.p. o.b.v. 2-/3en 4-persoonskamer. Niet
inbegrepen: reserveringskosten (€ 20,-) en kosten Calamiteitenfonds (€ 2,50).
Kinderkorting (bij 2 volbetalenden op de kamer):
0 t/m 11 jaar gratis
12 t/m 15 jaar 50% korting
Informatie en reserveringen
www.pharosreizen.nl/
weekkrant of bel- via 023 55 42 870 (lokaal tarief) met
zoekcode 32140.

