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Heropening Uitvaartcentrum Yarden & Smelt

Valkenaar introduceert
nieuwe manier van slapen

Hengelo - Na een grondige

Hengelo - Valkenaar Wo-

verbouwing heropent het
Uitvaartcentrum Yarden &
Smelt aan de Deldenerstraat
haar deuren. Op vrijdag
12 juni wordt de officiële
opening verricht door wethouder Marcel Elferink en
Sabrina Franken, directeur
Yarden Uitvaartverzorging.
Het pand is verbouwd, gerenoveerd en opnieuw ingericht zodat het aansluit op
de huidige en toekomstige
wensen van nabestaanden.
Op zaterdag 13 juni kunnen
geïnteresseerden een kijkje
komen nemen.
Het bijzondere aan deze verbouwing is dat het uitvaartcentrum veel mogelijkheden biedt om met muziek,
licht, kleuren en beeld een
sfeer te creëren die past bij
de overledene en bij nabestaanden.
Tijdens de verbouwing heeft
Uitvaartcentrum
Yarden

& Smelt zich laten leiden
door het zogenaamde Feeling Environment-concept.
Deze gedachte gaat ervan
uit dat de geuren, kleuren,
temperatuur, uitstraling en
geluiden in het uitvaartcentrum van grote invloed
zijn op de manier waarop
nabestaanden en bezoekers
het afscheid ervaren. Er is
gekozen voor veel warme,
rustgevende kleuren, sfeervolle verlichting en smaakvol meubilair.
Wilma Voortman, manager
uitvaartzorg: “We vinden
het belangrijk dat naast de
goede dienstverlening van
onze medewerkers ook de
omgeving waar het afscheid
plaatsvindt zo goed mogelijk
aansluit op de emoties van
de bezoekers. Zo kan de ervaring van de plechtigheid
een positieve bijdrage leveren aan het totale afscheid
en het verwerkingsproces.”

Uitvaartcentrum Yarden & Smelt is verbouwd, gerenoveerd en
opnieuw ingericht. Zaterdag zijn belangstellenden welkom.

Het team van Timeless (vlnr) eigenaresse Carla ter Bogt en
medewerkers/vriendinnen Anke Bouhuis & Tiny Wijnberg.

Tijdloze dameskleding krijgt
tweede kans bij Timeless
Hengelo - Na 33 jaar werk-

zaam te zijn geweest bij de
gemeente Hengelo, vond
Carla ter Bogt (58) het in
2012 tijd om het roer drastisch om te gooien. Ze nam
ontslag en ging fulltime
aan de slag in haar boetiek
in tweedehands kleding:
Timeless. Het bleek een
goede keus, want de zaken
gaan goed. “Onlangs hebben
we zelfs de 1000ste inbrengklant mogen ontvangen!”,
aldus de eigenaresse.
Het concept van Timeless is
simpel; breng je overtollige
kleding naar de boetiek en
je ontvangt een derde van
de opbrengst. “Natuurlijk
moeten we wel streng zijn,
want onze ruimte is beperkt
en onze eisen zijn hoog.
Alle kleding moet eigentijds
en modern zijn, mag niet
ouder zijn dan twee jaar en
moet natuurlijk gewassen
en gestreken worden aange-

leverd. Momenteel hebben
we het zo druk, dat we niet
meer dan tien kledingstukken per klant kunnen aannemen.”
In 2014 is het pand geheel
vernieuwd en het resultaat
mag er zijn. De winkel ziet
er chic, maar toch sfeervol
uit en hangt vol met werkelijk prachtige kleding, tegen
een bijzonder aantrekkelijke
prijs. “Om constant ruimte te
maken voor ‘nieuwe kleding’,
werken we met een maximale verkooptermijn van vier
weken, om zo de doorloop
optimaal te houden”. Kledingstukken die niet worden
verkocht, worden geschonken aan stichting Kleine
Kracht Hengelo. Timeless
aan de Achterhoekse Molenweg 60 is van dinsdag t/m
zaterdag elke middag open
van 12.00 tot 17.00 uur.



www.timeless-hengelo.nl

nen en Slapen aan de Pasmaatweg is al bijna 75 jaar
een begrip in Hengelo. Het
is een echt familiebedrijf,
waarbij service, smaak en
kwaliteit voorop staan. Als
één van de eersten introduceert Valkenaar nu Perzona,
het meest persoonlijke bed
ooit gemaakt.
Na eerst zelf enthousiast te
zijn geraakt door dit product en na gesprekken met
Perzona, is Valkenaar overeengekomen dealer te worden voor Hengelo e.o. “Perzona is een revolutionair
slaapconcept en is uniek in
de beddenbranche”, aldus
Raymond Valkenaar. “Wij
staan volledig achter dit
schitterende product. Het is
het meest persoonlijke bed
ooit.”
Perzona maakt gebruik van
een nieuwe technologie zoals een gepatenteerd tube-

layer-systeem. Op basis van
persoonlijke gegevens kan in
de winkel een full bodyscan
worden gedaan. Met behulp
van Valkenaars slaapspecialist wordt een slaapsysteem
samengesteld aan de hand
van de resultaten uit die
bodyscan. Men hoeft dus
niet zelf te kiezen voor een
pocketvering, visco-schuim
of maatwerkmatras; bij een
Perzona-matras wordt het
beste van alle matrassoorten
gecombineerd tot een hybride-matras. “Heel simpel
en solide, maar tegelijkertijd
heel snel en makkelijk”, aldus Adriaan Valkenaar.
Om dit alles te vieren zijn
er in de maand juni speciale openingskortingen. Ook
kan men deze maand een
gratis bodyscan laten maken
om een persoonlijke matras
samen te stellen.



www.valkenaar.nl

Vol trots poseren (vlnr) Nick uit het Broek en broers Raymond en
Adriaan Valkenaar naast/op het revolutionaire Perzona-bed.

advertorial

Nuon feliciteert VV Den Ham!
VV Den Ham is een van de negen winnaars van de Nuon
Club Competitie 2015. Zij hebben € 10.000 gewonnen
om met duurzame maatregelen hun energierekening
te verlagen, door bijvoorbeeld te investeren in een
energiezuinige koelkast, zonnepanelen, led-verlichting
of isolatie van het clubgebouw. Ook krijgt VV Den Ham
gratis energieadvies op maat van een energieadviseur
van Nuon.

Amateur sportclubs spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Maar
zij hebben het financieel zwaar. Door te verduurzamen valt een hoop
te besparen op de energierekening. Daarom steunt Nuon de amateur
sportclubs van Nederland met de Nuon Club Competitie: een spannende
wedstrijd waarbij sportclubs laten zien hoe zij op een creatieve manier
energie besparen. De geldprijs investeren de winnaars in duurzame
oplossingen om hun energierekening structureel te verlagen. Goed voor
de clubkas én voor het milieu!
In maart startte de tweede editie en vanuit het hele land hebben
we leuke, originele en serieuze energiebesparende ideeën ontvangen.
Uit alle fantastische inzendingen heeft de jury, met o.a. sportjournalist
Toine van Peperstraten, oud-voetbalinternational Richard Witschge
en voetbalinternational Anouk Hoogendijk, 50 clubs genomineerd.
Heel Nederland heeft vervolgens massaal online gestemd op hun
favoriet.
Na ruim een maand campagne voeren is VV Den Ham als winnaar uit
de bus gekomen. Een geweldige prestatie! VV Den Ham, wij feliciteren
jullie van harte met het geldbedrag en het energieadvies en wensen
jullie veel energie bespaarplezier!

Kijk voor meer informatie op nuon.nl

Vol trots presenteren wij de kampioenen van de Nuon Club Competitie 2015:
• ASGR Gyas, Groningen
• Atletiekvereniging De Liemers, Zevenaar
• DSV’61, Doornspijk
• Nippon Do, Amsterdam
• Rugbyclub Haarlem, Haarlem
• VV Den Ham, Den Ham
• VV Harkemase Boys, Harkema
• VV Hollandscheveld, Hollandscheveld
• Zaanse Hockeyclub de Kraaien, Wijdewormer

