‹

www.hengelosweekblad.nl

Hengelo's Weekblad · dinsdag 11 november 2014 · 14

Lartisan Meubelstoffering
geeft meubels tweede leven

BeddenXperts maakt
lekker slapen betaalbaar

Hengelo - L’Artisan betekent

Hengelo -

in het Frans ‘de ambachtsman’ en dat is precies wat de
26-jarige Thomas Ruepert
is. Hij leerde het vak van
meubelstoffeerder deels van
zijn vader, maar heeft nu al
weer anderhalf jaar zijn eigen zaak aan de Pruisische
Veldweg 110 te Hengelo.
Natuurlijk kunnen mensen
naar zijn werkplaats komen
om voorbeelden van zijn
werk te zien of stalen te bekijken, maar Ruepert gaat
veel liever naar de klant toe.
“Ik doe veel aan huisbezoeken, dan weet ik ook wat
voor werk ik voor me heb.
Het is belangrijk om te weten hoe de lichtinval, sfeer
en stijl van een huis is, zodat ik de smaak van de klant
goed ken en een passend
stofadvies kan geven”, aldus
de meubelstoffeerder.
Thomas Ruepert volgde de
opleiding van meubelstof-

feerder aan het ROC te Almelo, maar geeft toe dat je
het vak pas echt onder de
knie krijgt in praktijk. “Na
mijn opleiding ben ik als
ZZP’er aan de slag gegaan
bij diverse grote bedrijven
en van leermeesters daar
heb ik de fijne kneepjes echt
geleerd.”
Dat het beroep van meubelstoffeerder nog lang niet
dood is, bewijst de jonge
gepassioneerde ondernemer, want de zaken gaan
goed. “Ja, we leven tegenwoordig in een weggooicultuur, maar gelukkig zijn
er ook nog mensen die de
geschiedenis en kwaliteit
van hun meubels weten te
waarderen en bereid zijn
deze een tweede leven te
geven!”



Voor meer info kijk
op de website www.
lartisanmeubelstoffering.nl

Thomas Ruepert knapt in zijn zaak aan de Pruisische Veldweg
meubels op.

Nieuwe cadeauzaak Cati’s
heeft voor ieder wat wils
Hengelo - Of je nu op zoek

bent naar iets moois voor jezelf of naar een leuk cadeautje voor iemand anders, het
moet wel heel raar lopen wil
je bij Cati’s Cadeaus & Accessoires niet slagen. Vorige
week was de officiële opening van deze winkel vol
unieke snuisterijen aan de
Wemenstraat 9.
Hengelo zat duidelijk te
springen om een zaak als
deze, want de zaken gaan
bijzonder goed. “Ik heb tot
nu toe alleen maar leuke
reacties gehad”, aldus eigenaresse Caroline ten Brink.
“Het was een lang gekoesterde droom om voor mezelf te beginnen, dus ik ben
enorm blij en trots dat het
nu eindelijk is gelukt.”
Man Martin, zoon Lyndon
en overige familieleden
hebben enorm geholpen
met de voorbereiding, maar

vanaf nu doet deze nieuwe
ondernemer het voornamelijk alleen. “Ik sta de hele
dag zelf in de zaak en op
mijn schaarse vrije dagen
vind ik het leuk om beurzen af te struinen op zoek
naar leuke unieke nieuwe
dingetjes.”
Het assortiment van deze
cadeaushop is enorm. Van
klokken tot kimono’s, van
windlichten tot horloges,
van houten speelgoed tot
unieke ‘Zwei’ tassen en van
muziekdozen tot fotolijsten;
Cati’s heeft het allemaal.
Ook qua prijs geen schokkende dingen. “Ik houd
voornamelijk de standaard
cadeauprijzen aan, want een
cadeautje moet naar mijn
mening wel leuk blijven,
zowel voor de gever als de
ontvanger!”



Vorige maand
opende de franchiseketen
BeddenXperts zijn vijfde
Nederlandse vestiging aan
de Oldenzaalsestraat 31 te
Hengelo. Voor eigenaar Eric
Hammink (46) is een droom
waarheid geworden. “Ik
heb vanaf mijn twintigste
al in de woninginrichting
gezeten, waarvan de laatste
tien jaar in de beddenbranche. Dit jaar deed zich de
gelegenheid voor mijn eigen
zaak te beginnen en die heb
ik met beide handen aangegrepen.”
BeddenXperts is een van
origine Duits bedrijf, echter
opgezet door twee Nederlandse broers. Na hun sporen al in Duitsland te hebben verdiend, willen ze nu
de Nederlandse markt gaan
veroveren. “BeddenXperts
biedt alles op het gebied van
slapen, van boxsprings tot
dekbedden, van ledikanten

tot hoeslakens, maar ook
vloeren en kasten. Kortom,
voor elke doelgroep, maar
ook voor elke portemonnee”, aldus de trotse nieuwbakken ondernemer.
Waarin onderscheidt deze
beddengigant zich nu van
anderen? “Onder het genot
van een kop koffie vind ik samen met de klant een oplossing voor elk slaapprobleem.
Hiervoor neem ik altijd ruim
de tijd. Sommige mensen
willen vijf minuten voor
sluitingstijd nog snel even
een bed uitzoeken, maar dat
is echt onmogelijk. Mijn adviezen zijn deskundig, duidelijk en vakkundig en dat
kost nu eenmaal tijd. Verder
kennen we een razendsnelle
levering en bestelde producten worden altijd gratis
thuisbezorgd en geplaatst.”



Voor meer info: www.
beddenxperts.nl

Voor elke doelgroep en voor elke portemonnee biedt
BeddenXperts een oplossing.

Voor meer info: www.
catis.nl

KOOP NU UW KAARTEN
19E INTERNATIONALE

CIRCUSFESTIVAL

ENSCHEDE
20-28 DECEMBER 2014
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Kinderen t/m 11 JAAR en 65 +

Volwassenen

BLOK 1
BLOK 2
BLOK 3

€ 27,€ 23,€ 19,-

€ 30,€ 26,€ 22,-

Loge 1 t/m 12

€ 45,-

€ 45,-

Loge A t/m F

€ 60,-

Mindervalide Plaatsen 30,- (begeleiding 30,-)
Reserveringskosten 1,- per kaart
Bij internet-reservering geen reserveringskosten!

€ 60,Kaartverkoop direct via:

www.circusfestival.com

of VVV Enschede Tel: 053 - 432 32 00

Reserveringen groepen en bedrijven
via Circusfestival 0546-572739

RESERVEER NU: WWW.CIRCUSFESTIVAL.COM GEEN RESERVERINGSKOSTEN!

