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Dierentuinactie ‘Klus &
Zoo’ bij Multimate

Een elftal winnaars bij
opening Firezone Hengelo

Hengelo - In de zomerva-

Hengelo - Het

kantie, traditioneel een belangrijke klusperiode, heeft
Multimate een aantrekkelijke promotie met als thema
Klus & Zoo. In samenwerking met vijf dierenparken
zijn er maar liefst 4.000 entreekaarten te winnen. De
hoofdprijs is een safari ter
waarde van 5.000 euro.
Multimate verstrekt vanaf
30 juni een kraslot bij een
besteding vanaf 15 euro,
waarbij de klant altijd prijs
heeft. De bouwmarkt is aangekleed als een ware dierentuin en voor kinderen zijn er
gratis dierenmaskers.
De zomervakantie is voor
veel mensen ook de periode voor de grotere klussen
bijvoorbeeld het schilderen
van het huis, het maken
van een kinder- of studeerkamer, het plaatsen van een
schutting of tuinhuis. Dan
is het fijn dat je goed ge-

holpen wordt en daarnaast
ook nog wat voordeel kunt
pakken. Klanten met een
kraslot hebben namelijk altijd prijs, een safari, dierentuinkaartjes of een korting
op doe-het-zelf artikelen.
Indien dierentuinkaartjes
voor twee personen worden
gekrast, is er een een keuze
uit de parken Apenheul,
Artis, Dierenpark Emmen,
Safaripark Beekse Bergen of
Diergaarde Blijdorp.
Multimate Hengelo is gevestigd aan de Torenlaan 3,
tel. 277 66 00.
Multimate is de nummer
één in de doe-het-zelfmarkt
op het gebied van service
en
klantvriendelijkheid.
De kracht van Multimate
bouwmarkten is gelegen in
het zelfstandig ondernemerschap. Multimate kan de
klant alles bieden voor de
juiste uitvoering van de klus
in en om het huis.

Klanten van Multimate maken bij een besteding vanaf 15 euro
kans op entreekaarten voor een dierenpark.

Patrick Mutlu treedt in zijn vaders voetsporen. Hij is geslaagd
voor zijn vakopleiding goud- en zilversmeden.

Gouden toekomst voor
edelsmid Patrick Mutlu
Hengelo - Aydin en Souad

Mutlu hebben - onder de
naam Atelier Christian - al
zestien jaar een juwelierszaak in Hengelo, waarvan
bijna tien jaar aan de Wemenstraat 55. Derde zoon
Patrick (21) treedt nu in vaders voetsporen; afgelopen
maand is hij geslaagd voor
de vierjarige vakopleiding
voor goud- en zilversmeden.
“Ik wilde eigenlijk accountmanager of zoiets worden,
tot ik op mijn veertiende wat
kleine klusjes mocht doen
bij mijn ouders in de zaak.
Ik was ineens verkocht.”
Voor zijn eindexamen creëerde hij een waar meesterwerk: een geelgouden ring
in de vorm van een scarabee-kever met twee groene
diamanten ogen, diverse
briljanten en, verstopt onder de beweegbare schilden,
een prachtige witte opaal.

“Ik heb er vijf maanden over
gedaan om alles te bedenken
en te ontwerpen en nog eens
een volle maand om de ring
te maken. Er zit voor zo’n
5.000 euro aan materiaal in,
maar de verkoopwaarde is
waarschijnlijk drie keer zoveel!”
Patrick vertelt met veel passie over zijn beroep. Hij is
gedreven, bijzonder leergierig en zeker niet van plan
nu op zijn lauweren te rusten. “Ik zou voor andere juweliers kunnen werken, of
misschien mijn eigen zaak
kunnen beginnen, maar ik
ontwikkel me liever verder.
Er is nog zoveel te leren, ik
ben nog lang niet klaar”, aldus Hengelo’s jongste goudsmid.
Zijn eindexamenwerkstuk,
de keverring, wordt momenteel tentoongesteld in
het Sierradenmuseum van
Schoonhoven.

kon geen
toeval zijn: tijdens het WK
voetbal deelde Firezone
precies elf keer een hoofdprijs uit. Een winnend team
bestaande uit elf Firezoneklanten uit Hengelo. Al deze
klanten gooiden, onder het
toeziend oog van de bekende weerman Piet Paulusma,
met twee grote dobbelstenen
dubbel. Dat was ook nodig
om een tank gratis brandstof
te winnen.
Tijdens de opening van het
Firezone-station aan de
Breemarsweg konden alle
klanten gratis tanken. Voorwaarde hiervoor was dat
ze ‘dubbel’ moesten gooien.
. Al ver voor beginsignaal
van de actie stonden de kandidaten al te popelen om
hun geluk te beproeven. Net
als Oranje in Brazilië kwamen ze een beetje langzaam
op gang. In het eerste half
uur werd er slechts een paar

keer gejuicht. In de tweede
helft van de actie konden de
handen vaker de lucht in en
zelfs in ‘the dying seconds’
werd nog gescoord.
Firezone, de snelst groeiende landelijke keten van onbemande tankstations, is al
een bekende naam in Twente. Behalve in Hengelo zijn
er bijvoorbeeld in Enschede,
Almelo, Wierden, De Lutte
en Tubbergen al Firezonestations. ‘‘En er komen nog
steeds weer nieuwe locaties
bij’’, vertelt Peter Groen, directeur van Firezone. ‘‘We
staan bekend om onze lage
prijzen. Maar naast onze
kortingen houden we regelmatig ludieke acties zoals
het dobbelen. En op de Facebookpagina van Firezone is
ook altijd iets te beleven.’’
Op
facebook.com/firezoneNL foto’s van Hengeloërs
die met Piet Paulusma op de
foto gingen.

Het reclamebord met daarop in koeienletters de tekst ‘Gratis
tanken’ had veel mensen naar het nieuwe tankstation gelokt
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