Auto & Service verhuist
naar nieuw bedrijfspand

Curves: recordopbrengst
voedselinzamelingsactie

Hengelo - Auto & Service

Hengelo - Al jaren zamelt

gaat op bedrijventerrein
Westermaat in Hengelo verhuizen naar een nieuw, efficiënt complex. Hier kan
men terecht voor alle service en verkoop van Audi,
Seat, Škoda en Volkswagen.
De nieuwe locatie aan de
Vosboerweg 3 ligt op slechts
100 meter van het bestaande
pand.
Auto & Service is dé specialist in verkoop en onderhoud van de merken Audi,
Seat, Škoda, Volkswagen
en Volkswagen Bedrijfswagens. Het autobedrijf maakt
onderdeel uit van Bovag en
Bosch Car Service. Ook met
een lease-auto of voor afhandeling van fabrieksgarantie
kan men bij Auto & Service
terecht.
Auto & Service is vooruitstrevend en klantgericht; de
stem van de klant bevestigt
dit. Auto & Service werkt op

een transparante wijze en
dit heeft zelfs geresulteerd
in een fotokaart, die de
klant samen met de werkplaatsfactuur meekrijgt. Op
deze fotokaart staan foto’s,
gemaakt door de monteurs,
van de werkzaamheden
uitgevoerd aan de auto. Het
autobedrijf heeft alles onder één dak en biedt nieuwe
concepten aan zoals gratis
mobiliteitsservice bij onderhoud, Auto Onderhoud Plan,
bandenopslag, verlengde garantie, lease en verhuur. Op
de nieuwe locatie kunnen
ook de lease-activiteiten en
de verhuuractiviteiten van
Rent en Go uitgebreid worden.
De verwachting is dat Auto
& Service medio 2016 verhuist naar de nieuwe locatie
aan de Vosboerweg 3. Tot die
tijd kunnen klanten terecht
op het vertrouwde adres aan
de Hassinkweg 15.

Auto & Service is uit het bestaande pand gegroeid en moet nu al
verhuizen naar een ruimere locatie.

Alice en Marcel Hoek vol trots voor hun nieuwe rijwielhandel De
Fietshoek op de hoek van de Industriestraat en de Breemarsweg.

Met De Fietshoek gaat
een droom in vervulling
Hengelo - Marcel Hoek (54)

heeft ruim 32 jaar ervaring
in de tweewielerbranche,
zowel in Nederland als in
Duitsland. “Mijn specialisme is de e-bike (elektronische fiets – red.). Vanaf het
prille commerciële succes
van de e-bike - zo’n twaalf
jaar geleden - ben ik met
deze techniek meegegroeid
en ik durf mij dan ook gerust
een specialist te noemen.”
Hoek repareert niet alleen
e-bikes, hij kan zelfs een
gewone fiets ombouwen tot
een elektrische. “En tegen
een heel schappelijke prijs
mag ik wel zeggen”.
De Fietshoek richt zich
vooral op ‘de betere’ fietsen
en werkt dan ook voornamelijk met de merken Kalkhoff, Kettler en Pointer. “Die
merken heb ik alleen in
mijn showroom staan, maar
ik kan natuurlijk elk type/
merk bestellen die de klant

maar wil, zowel elektrische
als gewone fietsen.”
Op donderdag 7 april wordt
deze rijwielhandel aan de
Industriestraat 187 officieel
geopend en Marcel en zijn
vrouw Alice (50) hebben er
duidelijk zin in. “Ik richt mij
voornamelijk op de administratie, catering en schoonmaak en Marcel gaat over de
fietsen”, aldus Alice.
De Fietshoek heeft achter
het pand een ruime werkplaats, een heel schappelijk
uurtarief en bovendien een
gratis haal- en brengservice.
En in april gelden de aanbiedingen: een uitgebreide
fietsbeurt voor 29,90 euro,
een e-bike-beurt voor 39,90
euro en bij aankoop van
twee banden de montage
gratis.



Voor meer info kijk op:
www.defietshoek.nl of
06-19 16 63 61.

Curves in Hengelo een
maand lang allerlei boodschappen in voor de Voedselbank. Christel en Fabian
Verheij: “Dit jaar waren wij,
als eigenaren, eigenlijk te
druk met de opening van
Rijssen om veel aandacht
aan de voedselactie te kunnen geven. Het record van
dit jaar komt dus volledig
op het conto van Curves
Team Hengelo en natuurlijk
al onze leden.’’ Het resultaat
was bijna 1.100 kilo boodschappen voor Voedselbank
Midden Twente, een hoeveelheid die voor het laatst
in 2011 werd benaderd met
toen 1.000 kilo.
Christel; “Wij zijn dan ook
bijzonder trots op ons team
en onze leden, maar we zijn
ook trots op wat het zegt
over Curves. Hoe wij als
organisatie landelijk en wereldwijd jaar in jaar uit onze

maatschappelijke
betrokkenheid tonen. Met acties
en thema’s die altijd in het
teken staan van gezondheid,
ondersteuning, samen naar
een doel werken en zo de
betrokkenheid van mensen
en ook leden onder elkaar
aan te moedigen.”
Zo start Curves in april met
de Duo Dagen. De bedoeling
is om ‘samen’ zoveel mogelijk punten te verzamelen
om leuke prijzen te kunnen
winnen. Denk hierbij aan
punten voor het aantal keren
komen sporten, verloren cm’s
of kilo’s, verbeteringen in
spiermassa of vermindering
van vet. Twee vriendinnen
(nieuwe leden) kunnen zich
nu samen inschrijven voor
de helft van de aanmeldkosten en kunnen dan meteen
de eerste maand meedoen
met de Duo Dagen. Kijk op
de website van Curves voor
meer info over deze actie.

Curves Hengelo zamelde bijna 1.100 kilo boodschappen, een
gevarieerde mix, in voor Voedselbank Midden Twente.

