Reis met kapsalon Leus
door de tijd (1965-2015)

Mijnrijstijl.nl enthousiast
over kantoorruimte in H164

Hengelo - Kapsalon Leus

Hengelo - Sinds 1 juni 2015

bestaat op zaterdag 3 oktober aanstaande precies vijftig jaar en dat gaat de eigenaar vieren. Samen met zijn
klanten en personeel maakt
hij een reis door de tijd; van
1965 tot heden. Er wordt
teruggeblikt op vijftig jaar
passie, trends en vakmanschap.
Harry Leus, en later zijn
zoon Marco, zijn altijd met
hun tijd meegegaan. “Stilstand is achteruitgang”, aldus Marco, “dat geldt niet
alleen in het kappersvak
maar in het leven überhaupt.” In 1965 begon vader Harry met een kleine
herensalon en momenteel
heeft zoon Marco maar
liefst vier salons in Hengelo
en dertien man personeel
in dienst.
Vanaf nu kan elke klant al
leuke cadeaus winnen in de
salon door middel van een,

speciaal voor deze gelegenheid, ontwikkelde app. Op
3 oktober belooft het van
15.00 tot 19.00 uur een geweldig feest te worden aan
de Venderinksweg. “We geven diverse haarproducten
en behandelingen weg en
dj Miss More zorgt voor de
muziek.
”
Qua vervoer kunnen de
gasten letterlijk door vijf
decennia reizen met een
koets, limo, Amerikaanse
politieauto, Hummer of een
echte helikopter. Een Barista bereidt de hele middag
heerlijke koffiespecialiteiten en een ijskar van Van
der Poel zorgt voor een verfrissend dessert.
“Ik nodig iedereen dan ook
uit om op 3 oktober naar de
Venderinksweg te komen
om deze mijlpaal samen
met ons te vieren”, roept de
eigenaar vol trots.

Marco Leus samen met zijn ouders Harry en Riky voor de kapsalon
aan de Venderinksweg, waar het vijftig jaar geleden begon.

Woningverkopers kunnen hun woning bij Snelder Zijlstra
Makelaars nu nog beter presenteren.

Met virtualrealitybril vanuit
je luie stoel op woningjacht
Hengelo - Woningzoeken-

den bij Snelder Zijlstra
Makelaars hebben de primeur. Zij kunnen vanaf 1
september hun droomhuis
virtueel bezichtigen. Met
een handzame virtualrealitybril maakt deze makelaar
als eerste in Twente virtuele
bezichtigingen van woningen mogelijk.
Snelder Zijlstra Makelaars
stelt woningzoekenden een
eigen VR-bril ter beschikking bij hun zoektocht naar
de ideale woning. Het gebruik van de kartonnen bril
is eenvoudig. Consumenten hoeven slechts de bijbehorende VR-app op hun
smartphone te downloaden,
waarna zij elke ruimte in
de te bezichtigen woning
kunnen doorlopen; gewoon
thuis, vanuit hun luie stoel.
Die beleving komt dicht in
de buurt van een echte bezichtiging en vormt een dui-

delijke meerwaarde bovenop de woninginformatie die
men nu op internet vindt.
Al is een echte bezichtiging
uiteraard nog steeds nodig
om de sfeer van een woning te ervaren. Bijkomend
voordeel: men kan thuis de
woning nogmaals bekijken
of aan familie of vrienden
laten zien.
Snelder Zijlstra ontwikkelde
dit innovatieve concept met
SMART2VR. Deze Hengelose start-up creëert innovatieve cloud-oplossingen en
virtuele 3D-werelden. Caspar Branderhorst, mededirecteur Woningmakelaardij
bij Snelder Zijlstra: “Wij zoeken graag naar vernieuwing
waar onze klanten bij gebaat
zijn. Met deze innovatieve
toepassing bieden wij verkopers de mogelijkheid hun
woning nog beter te presenteren wat een positief effect
zal hebben op de verkoop.”

is Daan Geerdink met zijn
bedrijf Mijnrijstijl.nl gevestigd in H164. Mijnrijstijl.nl
is een nieuwe service die
ervoor zorgt dat bedrijfswagens veilig en correct deelnemen aan het verkeer. Door
middel van een herkenbare
sticker met een unieke code
achterop de bedrijfswagen,
is het mogelijk voor weggebruikers om 24 uur per dag,
7 dagen per week complimenten en/of klachten over
het rijgedrag van chauffeurs
te delen.
Tijdens zijn studie speelde
Daan al met het idee. “Ik zat
veel op de weg en merkte
dat er met bedrijfswagens
vaak asociaal gereden werd.
Dat wil je als ondernemer
toch niet; dat mensen klagen
over het rijgedrag van jou of
je personeel”. Via een online
zoektocht ontdekte Daan
dat zijn idee in enkele lan-

den waaronder Amerika al
een groot succes was. “Toen
de voorbereidingen gereed
waren voor mijn bedrijf,
merkte ik dat ik behoefte
had aan een kantoorruimte.
Thuis was teveel afleiding.
Via Google kwam ik H164
tegen. Na één bezichtiging
en gesprek, heb ik meteen
de overeenkomst getekend.
De locatie is voor mij perfect
en ook de goedkope huurprijs staat mij als startende
ondernemer aan.”
Sindsdien is Daan druk bezig om bedrijven te benaderen om zijn stickers af te
nemen. “Naamsbekendheid
generen, daar zet ik nu op
in. Zo rijden er onder andere
in Amsterdam al pizzakoeriers met mijn stickers en
ben ik met meerdere grote
bedrijven met bedrijfsauto’s
door het hele land in gesprek. Ook leasemaatschappijen zijn geïnteresseerd”.

Daan Geerdink hoopt dat zijn concept aanslaat en hij in de
toekomst ook de Duitse en Belgische markt op kan.

ADVERTORIAL

Natuurlijke ondersteuning bij
een vol gevoel in de maag
Draagt bij aan de vertering van vetten
Een opgeblazen gevoel na het
eten? Net iets te vet gegeten?
Vooral de lever, galblaas en
maag kunnen dan wel wat
extra ondersteuning gebruiken. Boldocynara van A.Vogel
bevat een unieke combinatie
van natuurlijk ingrediënten,
waaronder artisjok, mariadistel
en paardenbloem. Het ondersteunt de reinigende werking
van de lever1,2, het draagt bij
aan de vertering van vetten1
en helpt bij een opgeblazen gevoel in de maag na het eten4.
De rol van de lever
De lever regelt wel 600 verschillende functies in ons lichaam.
Daarmee is het één van de belangrijkste organen in ons lijf.
Zo regelt de lever onder andere
de vet-, eiwit- en koolhydraatstofwisseling, maakt het gal
aan voor vetvertering, zorgt het
voor de opslag van vitamines
en breekt het lichaamsvreemde
stoffen af. De lever vaart er wel

bij als we gezond en niet te vet
eten. Soms krijgen we echter
wel eens te veel vet binnen. Dit
kan zorgen voor een vol gevoel
in de maag. De lever kan dan
wel wat extra ondersteuning
gebruiken.

A.Vogel Boldocynara is
verkrijgbaar bij drogist,
apotheek en gezondheidswinkels. Adviesprijs € 9,99

‘Door gebruikers
beoordeeld met
een 9,3’
Natuurlijke ondersteuning
De natuur kan hierbij ondersteuning bieden. A.Vogel
Boldocynara is een 100%
natuurlijk middel dat de reinigende werking van de lever
ondersteunt1,2. Daarnaast ondersteunt A.Vogel Boldocynara
het functioneren van de maag –
bijvoorbeeld bij een opgeblazen
gevoel na het eten4 – is het goed
voor de spijsvertering in maag
en darmen3 en draagt bij aan de
vertering van vetten1.

Meer weten? Bel de
A.Vogel
gezondheidslijn
0900-2464646 of kijk op
avogel.nl.
artisjok, 2mariadistel, 3zuurbes,
varkensgras, 4paardenbloem
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94% van de consumenten
ontvangt dé Weekkrant graag!
dé Weekkrant is overal welkom

