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Spanplafondspecialist
HAAKSBERGEN - Marcel
Wesseling uit Haaksbergen heeft zich gespecialiseerd in spanplafonds.
"Het oogt heel strak, het
neemt akoestische problemen zoals de nagalm of
het hol klinken in een
ruimte weg, het is heel
schoon en je hebt geen last
van krimpnaden", somt
Wesseling enkele voordelen van een spanplafond
op.
Hij werkt in heel Nederland voor particulieren en
bedrijven. "Ons spanplafond is van het merk Clipso
en is gemaakt van polystervezel met PU coating en is
niet te vergelijken met de
oude pvc spanplafonds.

Marcel Wesseling heeft zich gespecialiseerd in spanplafonds.
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Het oogt heel strak en heeft
de uitstraling van een gestuct plafond. De spanplafonds zijn in meerdere
kleuren leverbaar.
Wij kunnen het spanplafond onder het oude plafond monteren zonder
hak- of breekwerk. Ook
kunnen wij verlichting zoals spotjes en opbouwlampen leveren en monteren."
In de nieuwe vestiging van
Potz Wonen op industrieterrein Stepelo heeft hij
een spanplafond boven de
showroom aangebracht.
Wesseling Plafond en Interieurwerken is gevestigd
aan de Eibergsestraat 148.
Een offerte kan vrijblijvend
aangevraagd worden. Info:
www.marcelwesseling.nl
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Pun en Solo geven veel
aandacht aan voeten
HAAKSBERGEN - Voor
Pun en Solo is het onbegrijpelijk dat westerse
mensen zo weinig aandacht besteden aan hun
voeten. "Ze dragen ons
toch door het leven?", zo
stellen zij. Het geven van
een goede massage in
Thailand is een onderdeel van de opvoeding.
Zij leerden de eerste
kneepjes van het vak van
hun ouders. Het tweetal
werkt in de Voetensalon
aan de Hibbertsstraat 27
in Haaksbergen. De klanten van Pun en Solo zijn
mannen en vrouwen, de
jongste is negen jaar, de
oudste 92. "Een mens die
zich ontspant vindt ba-

lans en komt op goede
voet met zichzelf", vindt
het tweetal. Bij binnenkomst in de Voetensalon
staan Pun en Solo naast
elkaar de klanten te begroeten en leggen de procedure uit. De klanten
kunnen heerlijk ontspannend liggen op de behandelstoelen in een rustgevende omgeving en genieten van een uur massage van de voeten, onderbenen tot aan de
knieën. Het is de bedoeling dat de klanten na een
uur fris en ontspannend
weer de Voetensalon verlaten. Info de Voetensalon: tel. 053-4300000 en
www.voetensalon.nl

Kerstmarkt bij Ter Huurne
WAARDEBON
Puikbeste

WAARDEBON
Zoet en sappig

WAARDEBON
Vol sap

BILDTSTAR

MANDARIJNEN CONFERENCE

5 kilo

20 stuks

1.

49

WAARDEBON
de extra zoete

2.

49

WAARDEBON
Pitloze witte

Per stuk

500 gram

1.

49

vitamines
voor heel
ANDIJVIE
HUTSPOT
kleine
99 prijsjes!
49
WAARDEBON
vers gesneden

400 gram

WAARDEBON
vers gesneden

0.

500 gram

WAARDEBON
super sappig

BOSPEEN

SINAASAPPELS

2.

49

15 voor

Per BOS
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 13 december en
zolang de voorraad strekt.
Aanbiedingen alleen geldig tegen inlevering
van deze waardebonnen.

WAARDEBON

SALADE

0.

WAARDEBON
Verse

hand- en pers-

WAARDEBON
stoofperen

0.

GIESER WILDEMAN ELSTAR

200 gram

2 kilo

1.

2.

99

99

WAARDEBON
Harde

VAN HET HUIS

49

Titel Bon Boys E4 najaarskampioen

2.

DRUIVEN

1.

markt is van 9 tot 17 uur. Er
zijn tientallen kramen waar
allerlei spullen worden verkocht. Ook de kerstman is
present.

99

2 kilo

DELMONTE ANANAS

49 heel veel

BUURSE - Bij grenswinkel
Ter Huurne aan de Alsteedseweg wordt zondag 14 december een kerst- en cadeaumarkt gehouden. De

2 kilo

1.

99

HAAKSBERGEN - In de najaarscompetities van het jeugdvoetbal zijn afgelopen weekeinde weer de nodige beslissingen gevallen. Voor Bon Boys E4 was er reden een feestje
te vieren. Dat team werd ongeslagen kampioen. Noordijk
E2 kreeg zaterdag op De Greune klop.
FOTO: PR.

Concourszege voor
Haaksbergse Harmonie

De Haaksbergse Harmonie voor het vertrek naar het
concours in Enschede.
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HAAKSBERGEN - De
Haaksbergse Harmonie
heeft afgelopen zondag
deelgenomen aan het concours in het muziekcentrum te Enschede. Met een
gemiddelde van 83 punten
behaalde zij een welverdiende eerste prijs. Door dit
resultaat bevestigt de vereniging haar positie in de
derde divisie (voorheen
Uitmuntendheid). De juryrapporten geven aan dat
het orkest voldoende mogelijkheden heeft om door
te groeien. Mede dankzij de
grote deelname van de
jeugd is er een stijgende lijn
zichtbaar. Dirigent Hugo
Masselink spreekt zijn
waardering uit voor de muzikanten. "Er is erg goed gemusiceerd."

Daarnaast is deze prestatie
neergezet met eigen muzikanten en solisten. "Dat is
iets waar we trots op mogen
zijn." Solisten tijdens dit
concours waren Wilco Slotboom (hoorn), Diane Muller (alt sax) en Ivar Snuverink (trompet). Volgend jaar
heeft het orkest weer een
nieuwe uitdaging op de
agenda staan. Met het thema ‘Harmonie goes Latin’
geeft het orkest in november 2009 een groot concert
in theater De Kappen.
Daarnaast zal de vereniging
haar medewerking verlenen aan diverse andere activiteiten en evenementen
in en rondom Haaksbergen. Zie ook www.haaksbergseharmonie.nl.

