kpn XL winkel opent
deuren aan Höltersweg

Broers runnen succesvol
restaurant Caballeros

De Hengelose
wethouder Marcel Elferink
heeft donderdag officieel de
nieuwe kpn XL winkel Hengelo geopend. Deze winkel
is al de achttiende kpn XL
winkel in Nederland. ‘‘Hengelo heeft een goed vestigingsklimaat en dat wordt
door de komst van kpn XL
zeker nog groter”, aldus de
wethouder. Verder benadrukte hij groot voorstander
te zijn van het persoonlijk
contact waartoe deze winkel zich uitnodigt.
Kpn XL winkels zijn doorgaans gevestigd in de periferie van de stad, aanvullend
op bestaande KPN winkels
in de winkelstraten. De
nieuwe kpn XL winkel Hengelo vind je op de Höltersweg
30b. Om de opening van de
Hengelose kpn XL winkel
te vieren, staat in de winkel
een kluis die vergrendeld
is met een cijferslot. Bezoe-

Hengelo - Mexican & South

Hengelo -

kers van de winkel mogen
proberen de code te kraken.
Iedere bezoeker van de winkel ontvangt tot 27 november een unieke kluiscode.
Wie de code kraakt, mag de
kluis openen en de gouden
iPhone 6s 128 GB mee naar
huis nemen. De wethouder
ontving als eerste een unieke code maar deze bleek niet
de juiste te zijn.
Na de succesvolle start van
de eerste kpn XL winkel in
Eindhoven eind 2012, zijn
er met de opening van kpn
XL Hengelo inmiddels 18
kpn XL winkels. De kpn XL
winkels bieden alle producten en diensten van KPN. De
ultieme beleving en service
staan centraal in deze nieuwe ‘experience stores’. Dat
wordt gemakkelijk gemaakt
door de aanwezigheid van
een persoonlijke helpdesk.
Het motto is ‘elke klant met
een oplossing de deur uit’.

Aan de Höltersweg 30b is de kpn XL winkel Hengelo geopend.
Wethouder Elferink nam het officiële gedeelte voor zijn rekening.

Hengelo is een speciaal biershop rijker. Van ‘t Goede Leven is de
nieuwe uitdaging van Bert van de Biesebos.

Speciaal biershop vestigt
zich in The Upperside
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ken is Hengelo een speciaal
biershop rijker. In The Upperside in het voormalige
Duthlerpand aan de Willemstraat 39 is Van ‘t Goede
Leven gevestigd.
Eigenaar is Bert van de Biesebos, die na ruim vier jaar
zijn Spar BuurtSuper aan
het Berfloplein te hebben gerund, hier een nieuwe uitdaging heeft gevonden. “Al in
mei zijn de eerste contacten
gelegd met Fred Ziegerink
van TESC bv, de verhuurder
van het pand aan de Willemstraat. Ik wilde graag
in Hengelo blijven en zag
mijn kans schoon toen dit
mijn pad kruiste. Ik heb er
voor gekozen om naast een
speciaal biershop er ook een
broodjeszaak, BroodNodig,
te gaan exploiteren. Speciaal bieren hadden ook al
mijn interesses in de BuurtSuper. Naast het Spar-assor-

timent voerde ik daar ook al
soorten die ik inkocht via de
reguliere handel. Dat bleek
een groot succes. Speciaal
bier is een enorm groeiende
markt, Nederland is België
al gepasseerd”, vertelt Bert
enthousiast.
Bij Van ‘t Goede Leven kan
men terecht voor buitenlandse bieren zoals Kasteel, Bush, Tongerlo, Erdinger, Franziskaner, Engel,
Budweiser, Guinness om er
maar een paar te noemen,
maar ook voor Nederlandse
bieren en streekbieren zoals Jopen, Brouwerij Scheveningen, Brouwerij Kees,
Othmar, Maallust, Bronckhorst of Pochpoater. Bert:
“Zeker met de feestdagen
voor de deur kan men bij
ons terecht voor een groot
assortiment bierpakketten.
Waar het Bier Diner en het
Grimbergen Boek absolute
aanraders zijn.”

American restaurant Caballeros aan de Marktstraat
viert woensdag 25 november zijn éénjarig bestaan en
dat mag gevierd worden.
Van woensdag 25 tot en met
maandag 30 november geldt
in deze horecagelegenheid
de speciale aanbieding: een
driegangenmenu voor 18,95
euro.
Broers Samuel (26) en Maikel (25) Akfidan zitten hun
hele werkende leven al in
de horeca; Samuel als chefkok en Maikel voornamelijk
in de bediening. Vorig jaar
deed zich een kans voor
hun eigen restaurant te beginnen en die kans hebben
ze met beide handen aangegrepen. “Het was een gestript pand, dus we hebben
werkelijk alles in het nieuw
gestoken. Natuurlijk is het
nog steeds enorm spannend
om op zo’n jonge leeftijd een

eigen onderneming te hebben, maar wie niet waagt
wie niet wint. Bovendien
loopt de zaak aardig goed,
dus we hebben tot nu toe
nog geen enkele spijt”, aldus
Maikel.
De broers hebben zo’n veertien man in dienst en de rollen onderling zijn perfect
verdeeld. “Samuel beheert
de keuken en ik zorg dat het
onze klanten aan niets ontbreekt.”
Dat Maikel nog steeds plezier beleeft aan zijn werk is
wel duidelijk. “Ik zou echt
gek worden van een 9 tot 5
baan achter een bureau. Dit
is het mooiste werk dat er
is. Je bent de hele avond met
mensen bezig en ze gaan
altijd blij en tevreden naar
huis. Wat wil een mens nog
meer?”



Voor meer info: www.
restaurantcaballeros.nl

Samuel (l) en Maikel Akfidan gebroederlijk in hun eigen restaurant
aan de Marktstraat 26, dat ze een jaar geleden zijn begonnen.

