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Cars gepersonaliseerd

In en om je huis

Onroerend goed,
interieur of tuin; al het
woonnieuws bij elkaar

Uw (klein)kind speelt
de hoofdrol in zijn eigen
boekje voor € 16,95
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Tien jaar Gameshop Twente
Gameshop Twente heeft de
afgelopen tien jaar de nodige
veranderingen ondergaan.
Van de markt naar prominente winkelpanden in zowel
Enschede als Hengelo. De
wil om de leukste winkel met
de beste prijzen van OostNederland te zijn is echter
altijd onveranderd gebleven.

u Redactie
U Hengelo
Ruim tien jaar geleden is het
allemaal begonnen, toen een
van de eigenaren begon met
het verkopen van games op lokale markten in Nederland. Dit
bleek zo goed te lopen dat de
stap naar een volwaardige winkel snel werd genomen, Gameshop Twente Hengelo was een
feit.
De beginjaren werden doorgebracht in een klein pand, waar
al snel een vaste klantenkring
werd opgebouwd. Ondanks dat
de games bijna tot aan het plafond waren opgestapeld en de
winkel was gevuld met bood-

Gameshop Twente viert dit jaar zijn tiende verjaardag
schappenkratjes ging het de
shop voor de wind.
In 2005 werd er dan ook vol
goede moed een tweede winkel
geopend in het hart van En-

Gilde College zorgt
voor beter milieu
Hengelo

De leerlingen van het Gilde
College uit Hengelo hebben
de afgelopen twee weken gelopen voor een beter milieu. De
school is inzamelpunt geworden
van Wecycle, onder het motto:
recyclen doen we samen. Alle
leerlingen uit het eerste jaar
hebben voor hun maatschappelijke stage kleine, gebruikte
elektrische apparaten verzameld, die anders misschien in
de vuilnisbak terecht zouden
zijn gekomen. Deze week worden ze gesorteerd. Elk ingeleverd apparaat levert punten op

voor de school en een goed doel,
de Max Foundation. Mensen
die oude apparaten hebben
liggen, kunnen bellen met tel.
2913063 en het apparaat wordt
dan op een afgesproken tijdstip
opgehaald door de leerlingen.

schede. Anno 2011 zit men in
Enschede aan de Haverstraatpassage en in Hengelo aan de
Markt 1C. In beide zaken vindt
u alles op het gebied van videogames en consoles, Xbox,

Geloofscursus oecumenisch
Hengelo

De Protestantse Gemeente Hengelo en de Goede Herderparochie Hengelo (rooms-katholiek)
gaan samen de Basiscursus
Geloven verzorgen. Voorheen
was dit een puur protestantse
aangelegenheid, maar dit keer
is ook de rk-kerk erbij betrokken. Initiator Peter Hendriks,
predikant in Hengelo vertelt:
“De afgelopen zeven jaar hebben zo’n tweehonderd mensen
in Hengelo aan de cursus deelgenomen. Iedereen is welkom.
Of je nu lid bent van een kerk of
niet en of je nu gelovig bent of
niet. Voor de één is het een eerste kennismaking met geloven,
voor de ander een vernieuwing.
Voor weer een ander is het juist

Tiende Plentyparts van
Twente nu in Borne
Borne

Plentyparts opent vandaag,
dinsdag 8 november, de tiende
Twentse vestiging in Borne.
Voor ‘Eerste Hulp Bij Onderdelen’ kan de Bornenaar vanaf
nu naar het pand aan de Grotestraat 153 in Borne. De opening wordt gevierd met mooie
aanbiedingen, die elders in deze
krant vermeld staan.
In 1975 begon de huidige winkelketen met het eerste onderdelenhuis in Almelo. Inmiddels kent Nederland tientallen
vestigingen en Twente sinds
vandaag dus precies tien. Kijk
voor openingstijden op www.
plentyparts.nl of bel met tel.
074 - 30 30 200.

Playstation, Nintendo, maar
ook oudere systemen en games
zijn goed vertegenwoordigt.
Deze kunnen hier overigens
ook worden ingeleverd voor een
mooie prijs.

een verdieping. Inmiddels zijn
er diverse boeken bij de cursussen verschenen, want ze worden
overal in het land nagevolgd.
Maar Hengelo loopt al jaren
voorop.”
De nieuwe cursus begint op 13
november. Het gaat om zeven
bijeenkomsten op de zondagmiddag, van 17 tot 20 uur, in de
Bethelkerk aan het Berﬂoplein,
aangevuld met een bijeenkomst
op een zaterdag. Elke bijeenkomst begint met een maaltijd.
De eerste twee bijeenkomsten
zijn in november. Daarna wordt
op 8 januari de draad weer opgepakt. De inleidingen worden
verzorgd door zeven verschillende protestantse en rooms katholieke pastores uit Hengelo.
Opgave kan via 7plus1@pknhengelo.nl, of tel 074-2434585.
Aan de deelnemers wordt een
kleine, vrijwillige bijdrage in
de kosten van de maaltijden
gevraagd. Info: www.pkn-hengelo.nl/kringen/zevenpluseen.

Schultz praat
u bij over
kunstgebit en
implantaat
Hengelo/Almelo

Plentyparts opent vandaag de tiende Twentse vestiging in Borne.

Tandprothetische Praktijk
Schultz hield onlangs een open
dag in de praktijk in Almelo.
Schultz, die ook een vestiging
heeft aan de Balistraat 25 in
Hengelo, wil mensen de kans
geven ook buiten een open dag
om de benodigde informatie te
ontvangen over de mogelijkheden wat betreft implantaten
(klikgebitten) en kunstgebitten.
Neem voor een vrijblijvende afspraak eens contact op via tel.
2592497.

