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Ook een kunstgebit
heeft verzorging nodig

Snackbar Hasseles Es
heeft nieuwe eigenaar

Hengelo - “Onze open dagen

Hengelo – Deze maand nam

waren een daverend succes”,
zegt Pieter Smit van Smit
Tandtechniek. “Zowel onze
vestiging in Hengelo als in
Almelo zijn goed bezocht.”
Hij vindt dit belangrijk omdat een kunstgebit ook verzorging nodig heeft.
Veel mensen denken dat,
wanneer ze eenmaal een gebitsprothese hebben, er geen
omkijken meer naar is. Het
reinigen gaat vaak nog wel
goed, maar de kaak verandert als je ouder wordt en
na enkele jaren kan het gebit
niet meer goed passen. Hierdoor kunnen er allerlei ongemakken en cosmetische
ongewenstheden ontstaan.
Laat daarom iedere twee
jaar uw gebit nakijken door
een goede prothesetechnicus. Dit kan problemen en
kosten voorkomen.
‘‘Naast de gebitscontrole
hebben we ook de gelegen-

heid gehad om onze clientèle op de hoogte te brengen
van nieuwe ontwikkelingen. Het klikgebit is daar
een mooi voorbeeld van. De
implantaten vormen een stevige verbinding met de kaak
en het kunstgebit kan vaak
in één dag aangepast worden waardoor onze clientèle
niet wekenlang zonder gebit
hoeven rond te lopen.’’
Alle zorgverzekeraars vergoeden een kunstgebit voor
75 procent vanuit de basisverzekering.
‘‘Natuurlijk
zitten we wel met het wettelijke eigen risico. Maar veel
mensen hebben toch de zorg
nodig waardoor het eigen
risico vaak al aan andere
zorgverleners worden opgemaakt. Dit hoeft een nieuw
en goedpassend kunstgebit
niet in de weg te staan.’’



Voor meer info: www.
smittandtechniek.nl

Pieter Smit vindt het belangrijk dat mensen iedere twee jaar hun
gebit na laten kijken door een goede prothesetechnicus.

Henry Lee (34) Kwalitaria
Walda in winkelcentrum
Hasselo over van de gelijknamige eigenaar, die de
zaak negentien jaar heeft
gerund.

Sander Prins heeft aan de Deldenerstraat een winkel in motorfoto: Christian van der Meij
en skikleding geopend.

Motorvoordelig: motor- en
skikleding tegen stuntprijzen
Hengelo – Vier dagen per

week is Sander Prins freelance IT’er, maar een groot
deel van de resterende tijd
besteedt de 42-jarige Hengeloër aan zijn hobby: de motorsport. Acht jaar geleden
begon hij al zijn eigen motorwebshop en dit voorjaar
deed zich de gelegenheid
voor hier ook een winkel
aan te koppelen.
“Online specialiseer ik me
met name in technische
motoronderdelen, de winkel aan de Deldenerstraat 45
is vooral bedoeld voor kleding, helmen en dergelijke”,
aldus de trotse eigenaar, die
zijn winkeloppervlak het
hele jaar door zinvol weet te
vullen.
“Het is nu november en het
motorseizoen is nagenoeg
voorbij, daarom verkoop ik
in de wintermaanden ook
skikleding die dan in het
voorjaar weer plaatsmaakt



Voor meer info: www.
motorvoordelig.nl

Stempelkaart
Snackbar Henry’s hoopt de
vaste clientèle van deze zaak
te behouden en introduceert
daarom de stempelkaart.
“Bij elke vijf euro een stempel en bij een volle stempelkaart vier gratis snacks!”
Zijn vrouw Sooyie heeft een
goede baan bij hogeschool
Saxion en bemoeit zich nagenoeg niet met de zaak,
maar in dochter Yinthze (3)
schuilt wellicht een goede
opvolger. Af en toe loopt ze
trots door de zaak en vraagt
klanten wat ze komen doen
en wat ze willen kopen. “Ik
zou haar zeker niet stimuleren om de horeca-business
in te gaan, want het zijn
lange dagen en het is hard
werken, maar als ze het toch
graag zou willen, houden we
haar natuurlijk niet tegen.”

Henry Lee heeft Kwalitaria Walda overgenomen. Hij hoopt de
vaste klanten van deze zaak te behouden.

HIGHLIGHTS

VAN 11 NOVEMBER T/M 2 JANUARI 2015 HOLLAND CASINO ENSCHEDE

WWW.OONK.NL

WEEKAANBIEDINGEN

voor de motorkleding”.
Motorvoordelig doet zijn
naam duidelijk eer aan. “Ik
zit met mijn merkkleding
30 tot 70 procent onder de
standaardprijzen. De truc
hierbij is het, niet de nieuwste seizoenen in te kopen,
zodat ik bij de leverancier
veel korting kan afdwingen.
Zo heb je toch goede, veilige
kleding tegen een betaalbare prijs”.
Prins heeft zijn liefde voor
de motorsport relatief laat
ontdekt. “De wens was er al
langer, maar op mijn dertigste heb ik pas mijn motorrijbewijs gehaald. Een auto is
praktisch, maar een motor
is het summum. Als ik op
zondagochtend terug kom
van een toertje, krijg ik mijn
helm vaak niet meer af, zo
breed is dan mijn grijns!”

Lee is echter zeker geen
groentje in de cafetariabusiness en is letterlijk opgegroeid tussen het frituurvet. “Mijn ouders hebben
jarenlang twee cafetaria’s
in Enschede gehad en mijn
broer heeft zijn eigen zaak
in Borne. In 2012 ben ik
voor mezelf begonnen met
cafetaria De Es aan de Industriestraat, maar die heb
ik verkocht toen ik deze kon
overnemen.”
Lee heeft de vijf personeelsleden van Walda ook overgenomen, maar vindt het belangrijk ook zelf regelmatig
in de snackbar te staan en
dat is volgens de eigenaar

niet mogelijk met twee zaken.

Speculaasjes
ANITA MEYER & LEE TOWERS
WEER SAMEN OP TOURNEE

24 stuks

€ 4,25

VRIJDAG 28 NOVEMBER

3,50

DO 20
NOV

FABULOUS FAVORITES

VR 28
NOV

DIAMOND DAY

ZO 07
DEC

SUNDAY ROYALE

VANAF 20.00

Sint surprise
taartje

VANAF 16.00

16.00 - 22.00

€ 11,50

9,95

Suikerpepernoten
brood

€ 2,25

KOM NU LANGS EN
MAAK GRATIS KANS!

1,

75

Borstplaat

150 gram

€ 4,35

3,50

Gronausestraat 1221
T 053 - 461 12 56

Kuipersdijk 21
T 053 - 432 45 67

Winkelcentrum Zuid
T 053 - 476 10 75

Wetstraat 27
T 074 - 259 09 95

MET RUIM € 650.000,AAN PRIJZEN

Samen spelen, samen genieten van o.a. live muziek.

LADIES NIGHT OUT

DO 11
DEC

5 MILJOENSTE GAST

24, 25, 26
DEC

CHRISTMAS DINNER

20.00 - 22.00

Een avondje uit speciaal voor de dames.

Maak kans op 5 miljoen Favorites-punten.

Reserveer nu alvast uw tafel.

ZO 28
DEC

12½ JAAR JUBILEUMFEEST

DI 30
DEC

SYLVESTER NIGHT

VANAF 20.00

HIGHLIGHTS
MYSTERY
JACKPOT

Lee Towers & Anita Meyer en Diamond Card-voordeel.

WO 10
DEC

VANAF 20.00

RAAD & WIN
€ 100.000,-

Bijzonder entertainment, hapjes en Favorites-voordeel.

12,5 jaar Holland Casino Enschede. Dat wordt gevierd!

Live entertainment, hapjes en bubbels!

WO 31
DEC

GESLOTEN

DO 01
JAN

HAPPY NEW YEAR!

VR 02
JAN

LUCKY FRIDAY

VANAF 14.00

Live muziek, bubbels en kans op 1 miljoen punten.

Favorites winnen € 50,- extra bij een Mystery Jackpot.

