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Na jarenlange ervaring
gaat droom in vervulling

Morssinkhof Groep wint
Gouden Decibel Award

HENGELO - Cafetaria de Zwa-

HENGELO - De Morssinkhof

gers, de nieuwe aanwinst
van Hengelo. Christian
Michorius (20) en Mathias
Sanchez (28) openden afgelopen week hun zaak. Ze
hebben Bennie’s Snackbar
aan de Deurningerstraat 172
overgenomen.
“We zijn twee Hengelose
jongens die de snackbar wat
frisse wind in gaan blazen.
Het assortiment is al uitgebreid met lekkere salades
en andere soorten friet. We
houden iedere dinsdag en
zaterdag acties voor onze
klanten. Niet speciaal vanwege de moeilijke financiële
situatie overal, maar gewoon
omdat we goed willen zijn
voor de klant. Elke dinsdag
kost een broodje kroket of
frikandel één euro”, vertelt
Christian. “Van scholieren
die een broodje döner willen
tot ouderen die zin hebben
in een kroketje. Van dorstige

passanten tot harde werkers
die wel een broodje bal lusten tussen de middag zijn
welkom bij ons. We richten
ons op een brede doelgroep
en bieden een goed product
voor een passende prijs.”
De zwagers Christian en
Mathias hebben jarenlange
ervaring in de horeca. Ze
hadden een gedeelde droom:
een eigen cafetaria. De ondernemende jongemannen
bundelden hun krachten,
zodat die droom nu geen
droom meer is. “Allebei
waren we niet echt van het
studeren”, geeft Christian
toe. “Maar we weten heel
goed dat 1 euro plus 1 euro
2 euro is. Wij zijn meer van
de praktijk.
We zijn enthousiast, hardwerkend en houden van gezelligheid, dat ga je absoluut
terugzien in cafetaria de
Zwagers”, aldus de jongste
van het stel.”

Mathias Sanchez (links) en Christian Michorius in hun nieuwe
cafetaria de Zwagers aan Deurningerstraat 172. Foto: Harry Broeze

Het echtpaar Karakaya runt met veel plezier zijn eetcafé Esrein
foto: Harry Broeze
aan de Industriestraat 29.

Eetcafe Esrein: van
ambtenaar naar horeca
HENGELO - Fahrettin (47) en

Günnur (46) Karakaya werkten beiden bij gemeente Enschede, totdat ze eind 1993
door bezuinigingen plots
op straat kwamen te staan.
Ze begonnen toen een eigen
supermarkt, maar verdienen nu al jaren hun (Turkse)
brood met eetgelegenheden
aan ‘t Esrein.
Eetcafé Esrein is met zijn
staalblauwe kleur een opvallende verschijning aan
de Industriestraat. Het pand
kent ongeveer vijftien zitplaatsen, maar moet het
vooral hebben van de takeaway en bezorgbestellingen.
Drie jaar lang hadden Karakaya en zijn vrouw zelfs
twee horecagelegenheden
aan ’t Esrein, maar dat bleek
een beetje te veel van het
goede. “Afgelopen zomer
hebben we de grill aan de
Meijersweg verkocht; het
was gewoon té druk. We

hadden geen tijd meer voor
onze kinderen, laat staan
voor elkaar”, aldus de eigenaar.
Echtpaar Karakaya heeft
twee studerende kinderen;
geen van beiden heeft echter
behoefte om in hun ouders’
horecavoetsporen te treden.
“Ik vind het wel een beetje
jammer, maar snap het wel.
Ik maak zo’n 70 werkuren
per week, zij hebben 160
schooldagen per jaar, dus
geef ze eens ongelijk.” Op de
vraag of ze elkaar na twintig jaar samenwerken nog
niet zat zijn, antwoordt mevrouw Karakaya resoluut:
“Nee! We zitten in een leuke
buurt en doen dit werk met
plezier, dus wat wil je nog
meer?”
Eetcafé Esrein is elke werkdag geopend van 10.00 tot
21.00 uur en zondag van
15.00 tot 21.00 uur. Voor
info: www.eetcafeesrein.nl.

Groep, producent van betonnen GWW- en sierbestratingsproducten en leverancier van straatbakstenen en
gevelstenen, heeft de Gouden Decibel Award 2013
gewonnen in de categorie
meest innovatieve product/
dienst met haar geluidreducerende grasbetonblok type
Meander. De award is onlangs door Ed Nijpels, voorzitter van NLIngenieurs,
uitgereikt.
De grasbetonblokken type
Meander van de Morssinkhof Groep zijn betonnen
verhardingselementen die
bestand zijn tegen hoge verkeersbelasting en voorzien
zijn van een meanderend
oppervlak. Deze meanderende vorm zorgt ervoor dat
de signaleringsfunctie van
het grasbeton naar de bestuurder intact blijft, terwijl
er een enorme geluidsreduc-

Morssinkhof Groep wint de Gouden Decibel Award 2013 voor het
meest innovatieve product met geluidreducerend grasbetonblok.

3D wandmeubeladvies
op maat!

JUWELIER
KNOEF
“Prachtig, fris, modern!” Juwelier
Knoef heeft verbouwd en de reacties
van de klanten zijn lovend.

Donderdag 21, vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 november
Interstar maakt een rondje door Nederland...Dit betekent dat de
Interstar-kast extra aandacht krijgt bij Brok Interieur! Een expert
van Interstar zal u adviseren over efficiënt opbergen, kastindelingen
en nieuwe trends. Ook is het mogelijk om uw op maat ontworpen
wandmeubel virtueel in uw woonkamer te plaatsen met ons 3D-tekenprogramma. In de woonwinkel vindt u deze dagen extra veel Interstar
wandmeubelen om u een goede indruk van het assortiment te geven.

Brok Interieur Wonen, Slapen & Textiel
Drienerstraat/de Wetstraat, Hengelo
074-2913126 | info@brokinterieur.nl
www.brokinterieur.nl

tie wordt gerealiseerd ten
opzichte van traditioneel
grasbeton.
Onderzoek, uitgevoerd door
Universiteit Twente, heeft
bewezen dat het grasbetonblok type Meander een duidelijke signaleringsfunctie
heeft, terwijl er, bij snelheden van 50 tot 80 km per uur,
een geluidsreductie van +/13 dB (A) wordt gerealiseerd
ten opzichte van traditioneel grasbeton. Dit betekent
dus dat voor omwonenden
geluidshinder drastisch gereduceerd wordt.
De Gouden Decibel Award is
een initiatief van Stichting
Innonoise en de Nederlandse Stichting Geluidshinder
in samenwerking met het
NAG, VVM en NLingenieurs. Met de uitreiking van
de awards wil de organisatie
meer publiciteit vragen voor
het geluidshinderprobleem
en het oplossen ervan.

Met frisse wanden, een nieuwe vloer en mooie
kleuraccenten kan juwelier Knoef er weer jaren
tegenaan. Het interieur past perfect bij de collectie
van Knoef, dé fashionjuwelier. Buddha to Buddha,
Joy de la Luz en MiMoneda, evenals diverse
horlogemerken zijn alléén bij dé fashionjuwelier
verkrijgbaar. “In de eerste week van december
worden bovendien de Buddha to Buddha Watches
uitgeleverd in Nederland en wij zijn één van de
juweliers die deze horlogecollectie mogen vekopen,”
vertelt Jeroen Knoef. “Prachtige horloges die een
stoere uitstraling combineren met design.”
Het team van juwelier Knoef heeft hard gewerkt aan
en tijdens de verbouwing. “Wie verantwoordelijk is
voor een zaak die al 135 jaar bestaat, heeft dat er
graag voor over. En als vierde generatie Knoef heb ik
samen met mijn vrouw natuurlijk hart voor de zaak
én voor de collectie.”
Juwelier Knoef staat bekend als dé fashionjuwelier,
maar ook de juwelierscollectie in goud, zilver en
diamanten is nog altijd groot. “En onze service
natuurlijk. We verzorgen bijna alles wat gerepareerd
kan of moet worden van zowel sieraden als
horloges”
Benieuwd naar de vernieuwde uitstraling van
juwelier Knoef en naar de collectie sieraden? Bezoek
dan de winkel aan Nieuwstraat 15 of neem een kijkje
op www.juwelierknoef.nl.

