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Alsjeblieft:
De tweede editie van OmWonen
Het was een spannend moment in april van dit jaar: de eerste keer
dat we het magazine OmWonen bezorgden, in en rond Epe. Als vier
bedrijven hadden we het initiatief genomen voor dit gratis tijdschrift
– hoe zou het ontvangen worden? Maar wat hebben we een warme
reacties gehad! We zijn blij dat we je deze tweede editie mogen
aanbieden, ditmaal in de brede regio Epe/Heerde.
OmWonen 2 is een winters gerecht met een mooie mix van
ingrediënten. Bedrijven en bewoners uit de regio hebben allerlei
inspirerende verhalen aangedragen. Zo kun je een kijkje nemen
in de oude smederij aan de Hoofdstraat in Epe. Het pand wordt
prachtig gerenoveerd door goed teamwork van de eigenaren en vier
vakbedrijven.
Vijf andere ondernemers staken de koppen bij elkaar voor een total
make-over. Ze plukten twee mensen van de straat en maten ze een
compleet nieuwe outfit aan: een kapsel, make-up, kleding, sieraden en
schoenen. Het resulteerde in een mooie fotoshoot.
Met vakkennis, passie en goede ideeën kunnen we elkaar inspireren
en het leven in onze omgeving een beetje mooier maken: dat willen we
met OmWonen laten zien. Ik hoop dat je ervan geniet. In een lekkere
stoel, met een glaasje wijn of een warm drankje erbij. Buiten is het fris,
maar met dit magazine komt een stukje warmte binnen. Dat het een
inspiratie voor je mag zijn. Ik wens je heel fijne feestdagen en voor
straks een voorspoedig 2017!

Janet van de Poll
Eigenaar Van Vemde Schilderwerken
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BEELD Joop Luimers

Op woensdag 20 april hielden we de kick-off van OmWonen.
De eerste editie van het magazine werd feestelijk
gepresenteerd in Grand Café Cornelis in Epe. Bijna alle
deelnemers aan het lentenummer waren erbij.

De oude smederij

op de

Wonen

schop
Jarenlang stonden de vroegere panden van de Eper
dorpssmid onopgemerkt ouder te worden. Totdat Karin en
Rombout Eikelenboom tegen het tekoopbord aanliepen.
Ze waren meteen verkocht. De verbouwing is één groot
experiment, maar het resultaat mag er zijn.

07

| Rombout: We waren
meteen verliefd op
dit pand. Ook al was
het in slechte staat,
toch zagen we dat
er iets moois van te
maken viel |

De herfstzon zet het erf van
de oude smederij aan de
Hoofdstraat in Epe in het volle
licht. Links de voormalige
werkplaats van de smid, rechts
zijn oude woonhuis.

T

wee gebouwen met een heel eigen karakter. De net-naoorlogse
werkplaats met de brede winkelpui, de eigenzinnige
dakkappelletjes en de smidse met de grote stalen schuifdeuren en
ruitjesramen. Licht gehavend, maar je proeft meteen de charme
van dit pand.Het woonhuis ernaast is nog wat ouder, van begin twintigste
eeuw. Het hout glinstert van de nieuwe verflaag: het is zojuist van top tot teen
gerenoveerd. Een metamorfose die de werkplaats nog te wachten staat. Op
deze herfstdag geven de eigenaren ons een inkijkje in beide panden, sámen
met de vakmannen die hen helpen om dit stukje industrieel erfgoed in oude
glorie te herstellen.
OP SLAG VERLIEFD Rombout en Karin Eikelenboom zetten dit voorjaar hun
handtekening onder de koopakte van het vervallen smederijcomplex. Het
echtpaar woont in Wissel, maar was op zoek naar een extra pand: een ruimte
die ze konden gebruiken als kantoor en voor andere doeleinden. Rombout:
‘Ik heb een grafisch bedrijf in het westen, maar ik wilde ook graag een
werkruimte dichter bij huis. Karin is directeur van de Stichting Roefelen (een
stichting die organiseert dat kinderen een kijkje achter de schermen nemen bij
bedrijven, winkels en instellingen, red.). Ze organiseert ook activiteiten in het
dorp waarvoor ze regelmatig vergaderruimte nodig heeft. Op ons verlanglijstje
stond verder nog een handige stalling voor mijn oldtimers.’ >>

| Karin: Deze
verbouwing
is echt een
teamklus. Alle
bouwlieden
zijn het in de
loop van de
tijd gaan zien
als hun kindje |

Boven: Tegen de spanten op zolder is door Elektra
een lichtrail gemonteerd. Je kunt de lampen daardoor
gemakkelijk verplaatsen als je de indeling van de zolder
verandert. En wil je een expositie houden, dan zijn de
hanglampen eenvoudig te vervangen door gerichte
spots.
Vorige pagina: Wissel Bouw renoveerde de houten
betimmering op zolder en isoleerde het dak aan
de buitenkant: daardoor is de zolder ook ’s winters
snel warm te stoken, terwijl het oude hout in de
vergaderruimte mooi zichtbaar blijft.
Rechts: In een oud huis is vloerverwarming niet altijd
een optie, maar met passende radiatoren kun je
juist extra sfeer aanbrengen. ‘In de kamers beneden
hebben we klassieke ledenradiatoren geplaatst’, vertelt
loodgieter Arno. ‘Hierboven viel de keus juist op strakke
paneelradiatoren.’
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De twee liepen bij toeval tegen de panden van de
smid aan. Karin: ‘Normaal gesproken kom ik bijna
nooit in dit stukje Epe, maar op een dag nam ik per
ongeluk de verkeerde afslag en reed ik over dit deel
van de Hoofdstraat door het dorp. Toen zag ik dat
de smederij te koop stond en dat er garageboxen
achter het complex stonden. Toen we doorkregen
dat het woonhuis er ook nog bij hoorde, werd het
helemaal interessant. De smederij is bruikbaar voor
grotere bijeenkomsten, het woonhuis als kantoor en
vergaderplek.’ Na de bezichtiging waren ze er dan
ook snel uit. ‘Het was echt een pand om verliefd
op te worden’, zegt Rombout, ‘ook al was alles op
dat moment nog in slechte staat. We zagen veel
mogelijkheden om hier iets moois van te maken.’
BIJZONDERE CADEAUTJES De koopakte was snel
getekend, maar wat hadden ze eigenlijk gekocht?
‘Toen we het kochten, zaten er verlaagde plafonds
in het woonhuis en alle deuren waren afgetimmerd
met triplex. Op zolder waren verschillende krappe
kamertjes gebouwd en veel van het oorspronkelijke
hout zat verborgen achter plaatwerk. We wilden alles
graag in authentieke staat terugbrengen en dus was
het best spannend wat er achter al die betimmering
zat!’, vertelt Karin. ‘Gelukkig: toen we gingen breken,
kwamen er paneeldeuren met bijzondere sloten
tevoorschijn, en stoere balkenplafonds, en een mooie
houten kap op de zolder. Dat waren echt cadeautjes!’
Renovatie van zo’n bijzonder pand laat je niet aan
iedereen over. Rombout: ‘We zochten bedrijven die
snappen wat wij met deze gebouwen willen.’ Door
een eerdere verbouwing hadden ze goede ervaringen
met aannemer Arend Jan Vijge van Wissel Bouw. Ze
vroegen hem om de kar te trekken en een bouwteam
samen te stellen dat deze klus kon klaren. Arend
Jan: ‘Bij zo’n bouwproject als dit worden er aan het
begin vaak een paar grote knopen doorgehakt, maar
heel veel moet tijdens de verbouwing zelf besloten
worden. Dan heb je een team nodig dat op elkaar
ingespeeld is. In overleg met Karin en Rombout heb
ik Mark van Emmerik van Elektra en Arno Berghorst
van installatiebedrijf De Wijnbergen erbij betrokken,
professionals die op dezelfde manier werken als wij.’
Voor het afsluitende schilderwerk haakten Marc
Schroten en Janet van de Poll van Van Vemde
Schilderwerken aan, vrienden van Karin en Rombout.
‘Zo hadden we al snel een compleet team’, zegt
Rombout. ‘Allemaal vakmensen die we ook persoonlijk
kennen uit het dorp: dat is veel leuker dan bedrijven
van heinde en verre laten komen.’
MEEDENKEN Vertrouwen is het sleutelwoord in zo’n
bouwproces, zegt aannemer Arend Jan Vijge: ‘Als klant
zoek je vakmensen die je vertrouwt. >>
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En als vakman beveel ik op mijn beurt ook weer
collega’s aan waar ik vertrouwen in heb. Ik zie
steeds vaker dat er bij particulieren met zulke
hechte bouwteams gewerkt wordt. Dat is gewoon
het meest efficiënt: processen lopen beter en
keuzes kunnen sneller gemaakt worden.’
Volgens elektricien Mark is de crux van een goed
bouwteam dat je niet alleen voor jezelf denkt, maar
ook voor je vakgenoten: ‘Als Wissel Bouw bezig
is met het aftimmeren van een bepaald gedeelte,
bellen ze mij even om te vragen of daar nog een
leiding gelegd moet worden. En andersom: als ze
een probleempje hebben met de stroom, rijd ik
even langs om het snel te fiksen, zodat ze verder
kunnen. Zo gaat het ook met de installateur, De
Wijnbergen. Op die manier maak je het voor elkaar
leuker, gemakkelijker en ook gezelliger.’
NIETS IS STANDAARD Wil je niet kopje onder
gaan in zo’n renovatie, dan móét je ook wel goed
op elkaar afgestemd zijn en weten wat je aan
elkaar hebt, is de ervaring van Karin. ‘Niets is

| Rombout: Je komt
voor keuzes te
staan waarvan je de
gevolgen niet altijd
kunt overzien. Daar
heb je vakmensen
voor nodig |

standaard in zo’n huis en dus ben je voortdurend
aan het overleggen en afstemmen. Dan is het
nodig dat je snel kunt schakelen met alle partijen.
Met deze mensen kon dat: de lijnen zijn heel kort.
Het grappige was: soms hing ik met elektricien
Mark van Emmerik aan de lijn over een bouwvraag,
maar bespraken we tegelijk ook het Roefelen in
Epe, waar hij aan meewerkt. Dat is leuk. Je merkte
ook dat iedereen ervoor ging: in de loop van het
proces zijn alle vakmannen het een beetje als hun
kindje gaan zien. Zo lukt het om er samen het
beste uit te halen.’
De bouwvakkers dachten vaak net een stap
verder dan Karin en Rombout zelf deden. Lag
de vloer van het huis open, dan trok loodgieter
Arno bijvoorbeeld even aan de bel: dit was hét
moment om alvast een mantelbuis naar de
oude smederij te leggen, zodat je daar straks
gemakkelijk leidingen doorheen kon leggen. En
was de renovatie van het dak aan de beurt, dan
gaf Arend Jan Vijge de tip om de scheefgezakte
dakkapel te vervangen door een nieuwe, die beter
bij de stijl van het huis paste. Rombout: ‘Je hebt
professionals nodig die zulke adviezen geven en je
helpen bij cruciale beslissingen. Want je komt voor
ontzettend veel keuzes te staan waarvan je zelf de
gevolgen niet altijd kunt overzien.’
LEUKE DETAILS De maanden van denk- en
handwerk hebben hun vruchten afgeworpen. Van
buiten ziet het oude woonhuis – nu kantoor – er
weer als nieuw uit. Zet je de stap naar binnen, dan
springen de originele details meteen in het oog.
Zoals de gang met de tegelvloer: de oude eigenaar
had er een loper overheen liggen, waardoor

Wonen
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hij heel goed bewaard is gebleven. De klassieke
balkenplafonds. De stijlvolle ledenradiatoren. De sjieke
zwarte paneeldeuren. En de oude schouw – mét
rookkastje – in de zijkamer.
Loop je de zoldertrap op, dan stap je een prachtige
vergaderzaal binnen. Het is moeilijk voor te stellen dat
dit ooit een verzameling van krappe slaapkamertjes
was. Nu is het één lichte, open ruimte met een
ouderwetse houten kap met oude spanten. Zonlicht
valt door de achterramen naar binnen op het warme
sisaltapijt. Ook dit is een staaltje teamwork, want
achter dit decor gaat veel vernuft schuil. Zo is
het dak van búíten geïsoleerd, zodat je vanbinnen
tegen het oude hout aankijkt. En alle leidingwerk –
verwarmingsbuizen en elektra – is keurig verstopt in
de vloer, zodat de zolder heel ‘strak’ is. De loodgieter
en de elektricien trekken een grijns: ‘Dat is wel jammer:
pas als je niks ziet, hebben wij ons werk goed gedaan!’

WISSEL BOUW
Arend Jan Vijge verzorgde
met zijn team alle bouw- en
timmerwerkzaamheden, waaronder
de isolatie en renovatie van muren
en dak en herstel en vervanging
van houtwerk.
www.wissel-bouw.nl
ELEKTRA
De elektrische installatie – die
compleet vernieuwd moest worden
– werd gedaan door Mark van
Emmerik en zijn medewerkers.
www.elektrabv.nl
VAN VEMDE SCHILDERWERKEN
Marc Schroten maakte het
kleurenplan voor binnen- en
buitenkant, zijn team stond garant
voor al het schilderwerk aan hout
en muren.
www.vanvemde.nl
DE WIJNBERGEN
Een nieuwe cv-installatie, nieuwe
waterleidingen, dakgoten en
dakbedekking: het technische
installatiewerk was in handen van
Arno Berghorst en zijn collega’s.
www.dewijnbergen.nl

FOTOSHOOT EN LIVE COOKING Nu het huis klaar is,
is de oude smederij aan de beurt. We lopen naar buiten
en steken het erf over naar de werkplaats. Karin trekt
de grote stalen schuifdeur open. Alles in de grote hal
zit onder het stof, maar de ruimte is het perfecte decor
voor een creatieve activiteit of workshop. ‘Voor de VT
Wonen Beurs is er al een fotoshoot gedaan en er is een
heerlijke ladieslunch door een cateringbedrijf verzorgd’,
zegt Karin. ‘Zelfs in deze staat is het al een geweldig
gebouw.’ Deze werkplaats willen ze dan ook zoveel
mogelijk laten zoals hij is en niet al te veel inrichten.
‘Maar om ‘m goed te kunnen gebruiken, moet hij wel
opgeknapt worden, net als het huis’, zegt Rombout.
‘Het plan is om dat eind 2017 af te hebben. (lachend:)
We hebben met z’n allen dus nog wel wat te doen!’

Kijk ook op www.facebook.com/DeSmederijEpe

BEELD Martin Hogeboom

Het bouwteam

KEKKE KLEUREN Waar het leidingwerk onzichtbaar is,
springt het verfwerk natuurlijk juist in het oog. De basis
is licht en open, de accenten hebben verrassende
kleuren. Karin: ‘We hadden schilder Marc Schroten
meegegeven dat het echt ‘kek’ moest worden. Het
is een oud pand en dan verwacht je traditioneel
schilderwerk, maar we wilden juist dat mensen verrast
zouden worden bij binnenkomst.’
En dat gebeurt, op een subtiele manier. Marc Schroten:
‘Beneden hebben we de plafonds van alle kamers een
eigen kleur gegeven, waardoor iedere kamer een eigen
sfeer heeft. In zo’n huis zou je witte paneeldeuren
verwachten, maar wij hebben ze juist zwart gemaakt.
En op zolder hebben we de spanten zwart geverfd,
zodat ze er echt uitspringen. Wil je verrassen, dan
moet je wat durven – en dat lef hebben Karin en
Rombout wel.’

WONINGEN
GEZOCHT!

wij zijn
op zoek
naar uw
woning!
Waarom? In de laatste 12 maanden verkochten wij
maar liefst 150 woningen. Wij verkopen dus heel
snel en zijn daarom op zoek naar meer aanbod.
Hoe snel mogen wij úw woning verkopen?!
Heeft u verhuisplannen? Bent u nieuwsgierig wat
uw huidige woning waard is of bent u gewoon op zoek
naar een goede makelaar? Pak dan de telefoon voor
een afspraak, dan kunnen we snel aan de slag!

De Haan Makelaars | Brinklaan 5 | 8161 CW Epe
T 0578 - 61 30 00 | epe@dh-makelaars.nl
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onze site!

www.dehaan-makelaars.nl
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BUSINESS ON WHEELS Op reis voor de zaak? Met de Prodigy
van Samsonite heb je alles bij de hand. De businesstrolley heeft
een handig voorvak met verschillende organisatievakken. Voor
tablet en laptop zijn er twee gewatteerde compartimenten,
afsluitbaar met een geïntegreerd TSA-slot. | Te koop bij Jasmijn
Tas en Reis in Epe, www.jasmijntassen.nl

KLEUR & GEUR
Bloemen voor elke
gelegenheid: geboorte,
rouw, trouw, verjaardag of ‘gewoon’
omdat het kan. Bloemsierkunst
Maarten schikt ze van veilingverse
seizoensgebonden bloemen, in
kleur en vorm naar keuze. | Te koop
bij Bloemsierkunst Maarten in Epe
en Vaassen, www.bloemsierkunstmaarten.nl
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BEDRIJF OP DE BUS Een mooi middel om
een nieuw product te promoten of je bedrijf
tijdens een evenement in de schijnwerpers
te zetten: deze retro Volkswagenbus met
ledscherm brengt jouw verhaal op een
frisse manier in beeld. | Te huur bij Letterline
Reclame in Epe of via www.ledschermbus.nl
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‘Help, ik wil (g)een

elektrische
fiets ...’

Vrije tijd

‘Mij zie je niet op zo’n fiets
stappen!’ Soms lijkt het

1. ‘IK BEN NOG NIET OUD
GENOEG VOOR ZO’N
FIETS’

‘Die hoor ik zo vaak!’
alsof je je moet verdedigen Fietsenmaker Hans van de Put
kan er wel om lachen. Samen
voor de aankoop van
met broer Gerben is hij eigenaar
een elektrische fiets. Vijf
van Rijwielspeciaalzaak Van
hardnekkige vooroordelen de Put. ‘Vooral de wat oudere
mensen zeggen dit. Ik zeg dan:
“Wil je soms wachten tot je
over de e-bike.
achter de rollator loopt?
Dan ben je te laat!” Juist als je nog gezond en
flexibel genoeg bent om te bewegen en de weg
op te gaan, is een elektrische fiets ideaal. Nu pak
je misschien de auto als je een ijsje in Vierhouten
wilt gaan eten, maar met de elektrische fiets trap
je daar zo naartoe. Ik ken veel mensen die door
de aankoop van een e-bike weer met plezier op de
fiets stappen.’

2. ‘SPORTIEVE MENSEN FIETSEN NIET OP
EEN E-BIKE’

‘Dat had je gedroomd. De meeste bezitters van
een e-bike zijn juist heel sportief – en jonger dan je
zou denken. Ze gaan bijvoorbeeld graag op de fiets
naar hun werk in Apeldoorn of Zwolle, toch zo’n
20 kilometer, maar willen daar niet langer bezweet
aankomen. Ik ken ook stellen die heel actief zijn,
maar die graag wat grotere tochten willen maken.
Met een elektrische fiets vergroot je je actieradius
flink, tegen dezelfde prestatie. En wat dacht je van
e-bikes voor scholieren? Zij zijn fit genoeg om te
fietsen, maar niet zo snel te porren voor beweging.
Op deze fietsen gaan ze moeiteloos naar Zwolle
op en neer – liever dan in de bus.’
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4. ‘IK HEB GEEN ZIN OM HALVERWEGE
MET EEN LEGE ACCU TE STAAN’

‘De eerste elektrische fietsen hadden een heel matig
bereik, maar de ontwikkeling is snel gegaan. Kon je
vroeger maar 50 kilometer fietsen, nu is dat eerder
150 kilometer. Op je display zie je precies hoe ver
je nog kunt, zodat je niet voor verrassingen komt te
staan. Ook de techniek is sterk verbeterd. Vroeger
zat de motor bijna altijd in het achterwiel, daarna
kwam de voorwielmotor. Tegenwoordig zie je veel
fietsen met middenmotoren. Die verkopen wij vooral:
met zo’n motor heb je een laag zwaartepunt en ze
zijn heel onderhoudsvriendelijk.’

| Een klant van ons
hield zijn fietsende vrienden
niet meer bij. Door zijn
elektrische mountainbike kan
hij weer meesporten |
5. ‘MET ZO’N E-BIKE IS DE LOL VAN HET
ECHTE FIETSEN ERAF’

‘Pas zei iemand tegen me: “Ik heb één probleem met
die elektrische fiets die je me verkocht hebt: ik wil er
niet meer af!” En onlangs kwam een klant zijn drie
jaar oude e-bike inruilen voor een andere. Hij had
– zonder gekheid – 28.000 kilometer op de teller
staan. Je doet jezelf echt tekort als je het geen kans
geeft. Misschien ontdek je wel dat je heel veel plezier
kunt beleven aan zo’n fiets.’
WWW.VDPUT.NL

‘In het begin waren e-bikes er alleen in de
traditionele heren- en damesmodellen. Dat is
allang verleden tijd. Tegenwoordig heb je alle
denkbare varianten, van tienerfietsen en hippe
sportieve modellen tot fietsen met een handige
lage instap. Maar ook bijvoorbeeld elektrische
mountainbikes. Een tijdje geleden kwam er een
man in de winkel die het tempo van zijn fietsende
vrienden niet meer bijhield. Hij wilde die wekelijkse
rit met de mannen door het bos voor geen goud
kwijt. Nu heeft hij een elektrische mountainbike.
Hij kan mee blijven doen en trapt zich heus nog
in het zweet, maar zonder zichzelf over de kop te
fietsen.’

Rijwielspeciaalzaak Van de Put

De broers Gerben en Hans van de Put verkopen
gewone en elektrische fietsen in alle varianten:
van kinder- en stadsfietsen tot mountainbikes en
racefietsen. De Heerdese fietsenzaak heeft een eigen
serviceafdeling met technici die gespecialiseerd zijn
in onderhoud van (elektrische) fietsen.

BEELD Martin Hogeboom

3. ‘IK WIL BEST EEN E-BIKE, MAAR DIE
MODELLEN HÈ: VEEL TE SAAI’
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Het mooiste
landhuis van Epe
In de bocht van de
Heerderweg, op de plek van
appartementencomplex
Rozenhof, stond ooit de
deftige villa de Brinkgreve,
die later bekend werd als
hotel Rozenhof. Jan Paasman
dook in de rijke geschiedenis
van dit pand.

Epes jongste burgemeester was Erdwin
Frederik Johannes Weerts. Hij was 30
toen hij in 1852 benoemd werd en bleef
37 (!) jaar in functie. Weerts was heel
geliefd omdat hij betrokken was bij allerlei
positieve ontwikkelingen rond het dorp. Zo
werd in 1887 de spoorlijn van Apeldoorn
naar Zwolle in gebruik genomen. Epe
begon meer toeristen te trekken en er
verschenen fraaie villa’s in en om het dorp.
Een van de mooiste villa’s was de
Brinkgreve, gebouwd in opdracht van
Weerts zelf. Kort na zijn benoeming kocht
hij grond ten noorden van Epe: ‘Ik heb
nu ook een mooie plek gronds gekocht,
zoowat een minuut of 5 van het dorp, naar
alle mogelijke zijden mooije vergezigten,
zoowat 2½ bunder groot, dus ook geen
kleine lap, voor zoowat f. 2000,- nog al
duur, maar het is ook mooi […]. Ik zet er
een flink huis neer, doch vooreerst alleen
de onderste verdieping, ruime hooge
kamers, breede marmeren gang, etc., etc.,

en alles zoo sterk, dat er later eene geheele
verdieping boven op kan.’ (Bron: Ampt Epe
25)
SPOORLIJN In 1853, nog voordat de
Brinkgreve klaar was, ging Weerts er wonen
met zijn tien jaar jongere echtgenote
Jeannette Albertine Catharina Louise
Tack. De villa werd vernoemd naar
het grootouderlijk huis van Weerts, bij
Diepenveen. Dwars over het landgoed
liep de weg van Epe naar Heerde, maar
in die tijd leverde dat hooguit wat stof op
als er een rijtuig voorbijkwam. Bijzonder is
dat de spoorlijn, die mede dankzij Weerts
gerealiseerd werd, ook over het landgoed
werd aangelegd. Over het tracé van het
oude spoor ligt nu een fietspad.
VREDESSCHILDER Na het overlijden van
burgemeester Weerts in 1889 woonde
kunstschilder Jan Jacob Lodewijk ten
Kate tien jaar lang in het landhuis. In
die periode werd de bovenverdieping
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met het karakteristieke klokkentorentje
gebouwd. Waarschijnlijk liet hij ook de
prachtige siertuin aan de overkant van de
weg aanleggen. Deze ‘Lusthof’ met vijvers,
bruggetjes, rotsen, fruitbomen, theehuisje
en hoenderpark was voor Epenaren
toegankelijk. Ten Kate vervulde diverse
sociale en culturele functies in het dorp
en stond bekend als ‘vredesschilder’. Op
de Brinkgreve maakte hij zijn belangrijkste
schilderij, ‘Oorlog aan de oorlog’, een doek
van vier bij vijf meter (!) dat spoorloos is
verdwenen.
RIJKSTE EPENAAR Op 1 september 1900
werd Ferdinand Lodewijk van der Vinne de
eigenaar van de Brinkgreve. Hij kwam er
wonen met zijn Javaanse vrouw en kinderen,
wat in het rustige Veluwse dorp tot enige
opwinding zal hebben geleid. Na de geboorte
van het negende kind verruilden zij Epe in
1904 voor Wageningen. Voor fl. 37.000,werd Louis Charles Kolff de volgende
eigenaar. Deze voormalige burgemeester
van Wieringen was – omgerekend – zonder
twijfel de rijkste inwoner die Epe ooit
gehad heeft. Zowel zijn eigen familie als
die van zijn echtgenote, Theodora Augusta
Hageman, had kapitalen verdiend met
suikerfabrieken op Java. Kolff was ook heel
actief in het dorp. Zo was hij medeoprichter
van de eerste voetbalvereniging en
tennisvereniging, waarvoor hij belangeloos
terreinen en materialen beschikbaar stelde.
’s Zomers werden in zijn tuin goedbezochte

openluchtconcerten gegeven door de
Harmonie, waarvan Kolff beschermheer
was.
EERSTEKLAS HOTEL In 1915
verhuisde het echtpaar Kolff naar het
nieuwgebouwde Kolthoven aan de
Tongerenseweg, maar pas in 1917
werd de Brinkgreve verkocht. De villa
werd een ‘herstellingsoord voor lichte
zenuwpatiënten’ en kreeg de naam
Rozenhof. Eind 1932 werd Rozenhof
verkocht aan hotelierfamilie Hegger, die
er ‘een eerste klas hotel-restaurant’ van
maakte dat bekende gasten uit binnenen buitenland trok. Het gebouw raakte
echter zo verouderd dat exploitatie steeds
problematischer werd. In 1958 verkocht
Karel Hegger het pand aan de gemeente,
die onderzocht of het geschikt zou zijn
als gemeentehuis. Dit bleek financieel niet
haalbaar, evenmin als een particulier plan
om er een schouwburg met restaurant
van te maken. Daardoor ging het eens zo
glorieuze landhuis roemloos ten onder:
in 1961 werd het gesloopt. Op dezelfde
locatie werd in 1964 verzorgingshuis
Rozenhof geopend. Gelukkig is een aantal
van de prachtige oude bomen in de tuin
gespaard gebleven.

5
1: De fraaie ‘lusthof’ bij villa de
Brinkgreve was vrij toegankelijk
voor de inwoners van Epe.
2: Villa de Brinkgreve zoals
Weerts die liet bouwen, met
de mogelijkheid om later naar
boven toe uit te bouwen.
3: Over het landgoed liep de
weg van Epe naar Heerde.
Ook de spoorlijn werd over het
terrein aangelegd.
4: Dokter Muntendam kocht
villa de Brinkgreve in 1889 voor
zijn schoonzoon, kunstschilder
Jan Jacob Lodewijk ten Kate.
5: In 1893 liet kunstschilder
Ten Kate een extra verdieping
op het huis bouwen, met het
karakteristieke klokkentorentje.

Auteur Jan Paasman is fotograaf en amateurhistoricus.
In het tijdschrift ‘Ampt Epe’ nr. 144 vindt u ook een artikel over de
geschiedenis van de Brinkgreve, in nr. 195 over de familie Kolff.

BEELD Archiefmateriaal
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Tuin

in de spotlights

| Met een goed lichtplan
kun je enorm veel sfeer in
de tuin brengen |

Wonen

Op zwoele zomeravonden
kun je heerlijk relaxen in
de tuin. Maar als de herfst
invalt, staar je in een

Vaak begint het je in september of
oktober op te vallen: als de zon ’s avonds
ondergaat, ben je opeens je tuin kwijt.
Steeds meer mensen laten daarom bij de
aanleg van een nieuwe tuin meteen ook
verlichting aanbrengen. Maar ook in een
bestaande tuin is licht relatief eenvoudig
te installeren.

zwart gat. Tijd om licht in

HANDIG & SFEERVOL Er zijn
verschillende redenen waarom je licht
in de tuin kunt willen. ‘Allereerst heel
praktisch natuurlijk: het is fijn als je in
het donker kunt zien waar je loopt’, zegt
tuinontwerper Daniël Vos.
‘Daarnaast speelt veiligheid een rol: licht in je tuin
maakt dat er minder snel ingebroken wordt. Maar
de belangrijkste reden om echt in verlichting te
investeren, is toch wel dat mensen meer sfeer in
hun tuin willen.’

je tuin aan te leggen – een
mooie winterklus.

LICHTKAART Om die verschillende wensen goed
met elkaar te combineren, is het verstandig om
een soort lichtplattegrond voor je tuin te schetsen.
‘Bij aanleg van een nieuwe tuin maak ik vaak
meteen een lichtplan’, zegt Daniël. ‘Je tekent dan
uit welke soort verlichting je op welke plek wilt.
Allereerst de oriëntatieverlichting: je kunt paden
die je veel gebruikt bijvoorbeeld verlichten met
subtiele spots die in de stenen verwerkt zijn. Ook
wandlampen die langs de muren omlaag schijnen,
kunnen je helpen om je weg te vinden. Voor de
veiligheid kun je op bepaalde plekken lampen met
bewegingsmelders gebruiken. Je garagedeur staat
dan niet altijd in het volle licht, maar wél als er
een ongewenste gast langskomt. Daarnaast wil
je natuurlijk sfeerverlichting op de plekken waar
je veel zit, zodat je extra lang van het buitenleven
kunt genieten.’
BOOM UITGELICHT ‘Om de tuin zelf goed
zichtbaar te maken, is het belangrijk om
opvallende elementen er mooi uit te lichten. Met
een uplight – die van onderen schijnt – kun je
bijvoorbeeld een terras met dakplatanen of een
mooie oude boom prachtig in gloed zetten. Je kunt
gerichte spots gebruiken om beelden, ornamenten
of mooie hoeken in je tuin te verlichten. >>
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Wonen

En met lantarens kun je bepaalde plekken
markeren. Door te spelen met verschillende
soorten licht op verschillende plekken creëer
je diepte en laat je zichtlijnen in je tuin mooi
uitkomen.’
BORDERS OP DE SCHOP? Lichtplan klaar, dan
is de uitvoering aan de beurt. Is de tuin nog niet
aangelegd, dan kun je gemakkelijk geulen graven
voor de bekabeling. Maar wat als je een bestaande
tuin hebt, moeten de fraaie borders dan op de
schop? ‘Gelukkig niet’, zegt Daniël. ‘Tegenwoordig
kun je met een persluchtraket eenvoudig gangen
door de grond laten maken waar je de kabels
doorheen kunt trekken. Dat scheelt veel werk en
veel schade aan de planten.’
SYSTEEM Voor de aanleg van verlichting zijn
talloze systemen op de markt. Meestal kun
je de verschillende lampen in zo’n systeem
onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.
‘Gebruik je ledlampen, dan heb je bovendien een
heel laag energieverbruik, terwijl ze net zo sfeervol
zijn als halogeen- of gloeilampen. Je kunt zelf
kiezen hoe je zo’n systeem wilt bedienen: met een
vaste schakelaar of via een afstandsbediening.
Een andere optie is een schemerschakelaar die
de lichten aanzet als het donker wordt. Wil je de
natuur niet te veel verstoren, dan kun je ze met
een tijdschakelaar weer uit laten gaan als je gaat
slapen. Er is heel veel mogelijk, zodat je het hele
jaar door van de tuin kunt profiteren.’

WWW.VOSTUINVISIE.NL

Daniël Vos is tuinontwerper bij
Vos Tuinvisie. Zijn bedrijf doet
alles op het gebied van tuinen,
inclusief aanleg van verlichting,
vijvers, schuren en meer.

Wonen

Ga je

tuinverlichting
aanleggen? Doe

het dan veilig
en denk meteen

na over andere
elektrische
toepassingen in
de tuin. 5 tips van
de elektricien.

stroomtips

TIP 1: CHECK DE METERKAST
Leg je in de tuin verlichting of andere
stroomvoorzieningen op 220 volt aan, zorg dan
dat de elektrische installatie op orde is. Alle
bekabeling moet aangesloten zijn op een goed
werkende aardingsvoorziening, zodat je geen
gevaar loopt. Een erkende elektricien kan dit voor
je controleren en zo nodig aanleggen. Hij kijkt ook
meteen of je misschien een extra groep nodig
hebt.
TIP 2: BEDENK WAAR JE STROOMPUNTEN WILT
Verlichting is één ding, maar misschien wil je
ook wel een stopcontact op je terras, zodat
je een elektrische barbecue of een gezellige
schemerlamp kunt aansluiten. Een extra
stopcontact halverwege de tuin kan handig zijn
voor de grasmaaier, bladblazer of trimmer. Komt
er een zwembad? Dan heb je stroom voor de
pomp nodig. En wat dacht je van een stroomdraad
en internetkabel voor de sauna of de man cave die
je ooit nog eens achter in de tuin wilt bouwen? Als
je toch aan het scheppen bent …
TIP 3: KIES DE JUISTE KABEL
Leg je 220V-kabels door de grond, gebruik dan
geen buitenkabel, maar een grondkabel. Die is
voorzien van een stalen mantel voor de aarding.
Mocht je later per ongeluk met de schop in de
kabel steken, dan raak je eerst de aardedraad,

zodat de stroom uitschakelt en je geen schok
krijgt. De kabel moet minstens 50 cm diep liggen.
TIP 4: LEG EEN EXTRA LUS
Als je er na een jaar achter komt dat je die ene
lantaren in de tuin toch graag twee meter naar
achteren wilt verplaatsen, is het heel sneu als de
kabel te kort is. Dat kun je voorkomen door bij het
eindpunt van elke kabel een paar lussen extra te
leggen. Dan heb je altijd wat kabel over, mocht je
de lichtplek later willen veranderen.
TIP 5: GEBRUIK STROOM IN HET STRAATWERK
Ga je ook nieuw straatwerk leggen of de
bestaande bestrating aanpassen? Dan kun je
meteen grondspots in het straatje plaatsen: prettig
als oriëntatielicht. Heb je een automatisch hek,
dan is een detectielus onder de tegels ideaal. Rijd
je daar met auto of fiets overheen, dan gaat het
hek automatisch open of dicht.
WWW.ELEKTRABV.NL

Mark van Emmerik is
elektrotechnisch installateur
bij Elektra. Zijn bedrijf verzorgt
installatie, onderhoud en
reparatie van (elektrische)
installaties.

BEELD in-lite® buitenverlichting
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Financiën

Stoelendans rond de

zorgpolis
Aan het einde van het jaar staat het op menig to do-lijstje: ‘Checken of
we van zorgverzekeraar moeten wisselen’. Is overstappen zinvol?
En hoeveel gedoe is het?

R

uim zestig basispolissen en meer dan
duizend aanvullende verzekeringen:
alleen al de keuzestress zou maken
dat je liever bij de huidige verzekeraar
blijft. En wat levert overstappen op? Veel
administratieve rompslomp voor weinig voordeel
– en dan nog maar hopen dat de voorwaarden
niet slechter zijn ... ‘Zo denken veel mensen er
inderdaad over, maar de praktijk is anders’, zegt
Rudo Baksteen, verzekeringsdeskundige bij
Baksteen & Pul. ‘Overstappen kan wel degelijk een
fors voordeel opleveren, afhankelijk van je wensen.
De ene verzekeraar is de andere niet: sommige
zorgverzekeringen sluiten veel beter aan op je
situatie dan andere, tegen een passender premie.’
TOP 3 Om niet te verdwalen in het woud van
verzekeringen zijn er allerlei handige tools op
de markt die je helpen bij het kiezen. ‘Op onze
website hebben wij daarvoor een onafhankelijke
Zorgverzekeringscheck. Je neemt een paar
minuten om in te vullen wat jouw zorgwensen
voor het volgende jaar zijn. Vervolgens krijg je een
top 3 van zorgverzekeringen die het beste bij jouw
situatie passen. Dat maakt het heel eenvoudig
om te kiezen. Misschien blijkt dat je goed zit bij de
huidige verzekeraar: ook dat is een geruststellende
gedachte.’

OVERSTAPSERVICE Maar de overstap zelf
dan? Die is minder lastig dan het lijkt. Rudo:
‘Nederlandse zorgverzekeraars hebben met
elkaar afgesproken dat ze de overstap voor
klanten verzorgen. Daardoor kost switchen van
verzekering weinig moeite. Het enige wat je hoeft
te doen, is je vóór 1 januari inschrijven bij de
nieuwe verzekeraar. Vaak regelt die dat de oude
polis wordt opgezegd.’
Kijk op www.baksteenpul.nl of bel met tel.
(0578) 69 66 23 voor informatie over uw
zorgverzekering 2017.

Rudo Baksteen is mede-eigenaar en bedrijfsadviseur
schade- en inkomensverzekeringen bij Baksteen & Pul
financiële dienstverleners in Epe.

Financiën
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Wat je nog moet weten over de
zorgverzekeringen
• EIGEN RISICO OF NIET? Stel: jij en je eventuele
partner zijn eigenlijk heel gezond. Veel verder dan een
doktersbezoekje per drie jaar komt het niet. Dan kun
je overwegen om een maximaal eigen risico te nemen
van € 500,- per persoon, bovenop het verplichte risico
van € 385,-. Heb je geen zorg nodig, dan bespaar je al
gauw vele honderden euro’s per jaar. Maakt één van
jullie zijn eigen risico toch op, dan ben je nog altijd
goedkoper uit. Goed om te weten: doktersbezoek gaat
niet van het eigen risico af. En ook de ziekenzorg voor
eventuele kinderen telt niet mee. Let op: je moet het
eigen risico wel meteen kunnen betalen, mocht je toch
zorg nodig hebben.
• MEEVERZEKEREN VAN KINDEREN Kinderen
onder de 18 jaar zijn (na inschrijving) automatisch
meeverzekerd op de basispolis. Alle basiszorg voor
hen wordt dus vergoed. Wil je aanvullende zorg voor
kinderen, dan moet je zelf aanvullend verzekerd zijn.
Wat veel ouders niet weten, is dat je daarvoor niet
allebei een aanvullende verzekering nodig hebt. Het is
voldoende als een van beiden een uitgebreid pakket
neemt. Als een kind 18 wordt, is hij/zij verplicht om zelf
een zorgverzekering af te sluiten en premie te betalen.
Overigens kan je kind wel dezelfde zorgverzekering
blijven houden. Het enige verschil is dan dat hij/zij
premie betaalt. Die premie mag je ook als ouders voor
hem of haar betalen.

• ZORG IN HET BUITENLAND Veel mensen sluiten
een reisverzekering mede af omdat ze verzekerd
willen zijn voor zorg in het buitenland. Dat is lang niet
altijd nodig. Veel zorgverzekeringen dekken ook (een
groot deel van) de kosten voor geneeskundige hulp in
het buitenland. De voorwaarden verschillen sterk per
verzekeraar en zijn vaak afhankelijk van het land dat je
bezoekt. Kijk daar dus even goed naar voordat je een
reisverzekering afsluit.
WWW.BAKSTEENPUL.NL

BEELD iStock

• NATURA OF RESTITUTIE? Zorgverzekeringen heb
je in verschillende varianten. De belangrijkste zijn de
restitutiepolis en de naturapolis. Bij de restitutiepolis
heb je een heel grote keuze in zorgverleners die door je
verzekeraar vergoed worden. Je betaalt daar iets meer
voor. Bij de naturapolis is de keuze uit zorgverleners
vaak beperkter, maar de polis is dan ook scherper
geprijsd. Bij beide verzekeringen kun je overigens
gebruikmaken van zorgverleners waarmee de
verzekeraar geen contract heeft, maar dan krijg je niet
alle kosten vergoed.
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Expert in

geneesmiddelen

Veel mensen komen er alleen om hun medicatie af te halen, maar de apotheek
is veel meer dan een afhaalbalie. Een kijkje achter de schermen.
Hoe moet je een geneesmiddel gebruiken? Wat
zijn de bijwerkingen? En hoe werkt het eigenlijk?
Zulke vragen zijn Olga van Vemde, apotheker van
Service Apotheek Epe, niet onbekend. Apothekers
zijn experts in geneesmiddelen, daarvoor hebben
ze een universitaire studie farmacie gevolgd. Meer
nog dan artsen kennen ze de feiten en nieuwste
ontwikkelingen rond medicijnen.
‘Wat veel mensen niet weten, is dat het onze taak
is om alle voorgeschreven recepten uitvoerig
te controleren’, vertelt Olga. ‘Kom je een nieuw
geneesmiddel halen, dan kijken wij of het bij je
gezondheidssituatie past. We controleren de
dosering en checken of het samengaat met
geneesmiddelen die je eventueel al gebruikt.
Dat doen we ook bij zelfzorgmiddelen die je

zonder recept koopt. De bekende pijnstillers
ibuprofen en diclofenac bijvoorbeeld geven heel
veel wisselwerking met andere medicijnen en
mogen ook niet gebruikt worden bij bepaalde
aandoeningen.’
VERKEERD MEDICIJNGEBRUIK
Tussen de klanten van de apotheek zitten
ook mensen die veel verschillende medicijnen
voorgeschreven krijgen. ‘Bij die klanten doen we
eens in de zoveel tijd een medicatiebeoordeling.
We nemen dan het complete medicijngebruik
onder de loep. Uit onderzoek blijkt namelijk dat
verkeerd geneesmiddelengebruik soms maakt
dat een behandeling minder goed werkt. Foutief
gebruik kan zelfs leiden tot een ziekenhuisopname.

Gezondheid
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Vraag aan de apotheker

In de herfstperiode voel ik mij altijd minder fit. Welke vitamines
raad je mij aan?
‘In de herfst en de winter vragen klanten vaker om advies over vitamines. In
deze donkere en koude maanden voelen veel mensen zich vaak minder fit.
Zijn extra vitamines dan een oplossing? Dat kan. Vitamines zijn nodig voor
de weerstand. Met voldoende weerstand wapen je je tegen aanvallen van
buitenaf. In de herfst stijgt het aantal zieken en is een goede weerstand heel
belangrijk. In de winter eten we vaak minder vers fruit en groente. Dit heeft
gevolgen voor de hoeveelheid vitamines die je binnenkrijgt. Ook maakt ons
lichaam in de winter minder vitamine D aan, doordat we minder worden
blootgesteld aan de zon.’
‘Extra vitamines zijn dus zeker een aanrader in de herfst en winter. Ik adviseer
altijd gezonde en gevarieerde voeding. Dat levert voldoende van alle vitamines.
Eet daarom voldoende groenten, fruit, granen, vis, vlees en zuivel. Lukt dat
niet? Dan bieden multivitamines uitkomst. Standaard kun je kiezen voor
een laag gedoseerd preparaat met niet meer dan de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheden vitamines erin, zoals de Service Apotheek Multivitaminen.
Soms kan een hoger gedoseerd preparaat zinvol zijn, bijvoorbeeld bij intensief
sporten. Verder adviseert de Gezondheidsraad om extra vitamine D te slikken
als je een getinte huidskleur hebt, zwanger bent, of boven de 50 jaar (vrouw)
of de 70 jaar (man). En dan niet alleen in de winter, maar het hele jaar door!’

| Gebruik van
verschillende geneesmiddelen
tegelijk kan de werking
beïnvloeden. Daarom
controleren wij altijd of ze
goed samengaan |
ADVIESGESPREK
Wil een klant graag uitgebreider advies over
medicijngebruik, dan hoeft dat niet aan de balie.
De apotheker plant dan een adviesgesprek in.
Olga: ‘Soms willen mensen bijvoorbeeld meer
weten over innametijden of over bepaalde
bijwerkingen. Ik geef dan uitleg en beantwoord alle
vragen. Als het nodig is, neem ik ook contact op
met de arts. We zitten in Medisch Centrum Willem
Tell en dus zijn de lijnen met de huisartsen kort. Ik

loop regelmatig bij de artsen binnen voor overleg.
Overigens zijn alle inwoners van Epe welkom bij
onze apotheek: ook met huisartsen die niet in ons
centrum zijn gevestigd, hebben we goed contact.’
Dat persoonlijke contact met klanten en
specialisten vindt Olga het mooiste aan haar
apothekerswerk: ‘Ik sta zelf ook regelmatig aan
de balie. Ik vind het belangrijk dat mensen zich
welkom en gehoord voelen. Daar hoort voor mij
bij dat ze snel geholpen worden en goede zorg
krijgen.’

APOTHEEKEPE.LEEF.NL

Service Apotheek Epe

Service Apotheek Epe is een zelfstandige
apotheek die deel uitmaakt van de
samenwerkende Service Apotheken. Er werkt
een team van vijftien mensen onder leiding
van apotheker Olga van Vemde. De apotheek
heeft onder meer een bezorgservice en een
herhaalservice.

BEELD Martin Hogeboom

Als we ontdekken dat er aanpassingen nodig zijn,
bespreken we dat met de arts. Je kunt ook altijd
om zo’n beoordeling vragen, als je onzeker bent
over je medicijngebruik.’
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De
make-over
Stel je voor dat je zomaar een voorstel krijgt voor een total make-over. Oftewel:
naar de kapper, de schoonheidsspecialiste, de modezaak, de schoenenwinkel
en de juwelier. En dan vóór de camera voor een fotoshoot. Vincent uit Epe en
Ellie uit Veessen gingen de uitdaging aan.

Mode
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ACHTER DE SCHERMEN …
Wat was de aanpak van schoonheidsspecialiste
Hiskia Scheffel - van Gastel?
‘Voor mij telt altijd het hele plaatje. Wat voor type huid en kleur
ogen iemand heeft, maar ook de kleur van de kleding en de
sterke punten in het gezicht. Ellie heeft bijvoorbeeld heel mooie
ogen. Dat heb ik met professionele make-up geaccentueerd.
Bij gezichtsbehandelingen gebruik ik altijd hoogwaardige maar
betaalbare producten, zoals Rejuvi en Murad. Die doen echt iets
met je huid. Het is geweldig als je meteen resultaat voelt én ziet.’
‘Ik vind het belangrijk dat een klant – in dit geval Ellie –
veel te kiezen heeft. Nieuwe klanten adviseer ik altijd een
kennismakingsbehandeling te doen. Zo kan je huid kennismaken
met nieuwe producten en kunnen we je wensen bekijken. Rust
en privacy tellen ook: door de uitstraling en de ligging van mijn
studio ervaar je die echt. Het geeft me veel voldoening als
iemand weer stralend de deur uitloopt.’
WWW.VERZORGDENMOOI.NL
Studio Verzorgd + Mooi geeft persoonlijk huidadvies en verzorgt een
passende make-up en professionele huidbehandeling.

Kapper Peter Wellen vertelt wat hij met het
kapsel van Ellie en Vincent heeft gedaan.
‘Ik kijk altijd goed wie er in de stoel zit: naar bouw en
gezichtsvorm, maar ook naar de persoon. Ik ga in gesprek om te
ontdekken wie iemand is. Wat maakt deze persoon blij als hij in
de spiegel kijkt? Daar wil ik met mijn creatie op aansluiten.’
‘Ellie vond het leuk om een make-over te krijgen, maar ze
benadrukte dat ze zichzelf wilde blijven. Bij haar hebben we
het kapsel gestileerd en de haarkleur iets aangepast. Daardoor
kleurt het haar nog mooier in combinatie met haar huid en
ogen. Vincent heeft een mooi gemêleerde grijszwarte baard. Die
hebben we getrimd, zodat hij extra goed uitkomt. Verder hebben
we de contouren van zijn haar strak geknipt en een hippere
zijscheiding aangebracht. Dat geeft hem een strakke uitstraling.’

WWW.PETERWELLENHAIR.NL

>>

Peter Wellen Hair is een jonge, goedlopende salon in Epe, met klanten
uit een groot deel van Nederland.
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CASUAL
SCHOENEN Ellie draagt warm
gevoerde damesboots van Via Vai
(verkrijgbaar in taupe, zwart en
cognac) € 169,95. | Vincent draagt
bruine boots van Giorgio, met
lamsvoering € 239,95.

KLEDING Ellie draagt een wollen coat van Giacomo € 279,95, een vest € 65,99 en muts
€ 24,95 van Cartoon, een shirt van Dividere € 64,95, een spijkerbroek van Cambio € 199,95
en een tas van Ornella € 149,95. | Vincent heeft een setje aan van Scotch & Soda: winterjas
€ 199,95, sjaal € 59,95, pullover € 149,95, overhemd met ruitmotief € 79,95 en chino
broek € 99,95. De leren tas is van North 84 € 169,95.
SIERADEN Ellie draagt een setje van Swarovski: oorhangers € 119,- en een armband €
89,-. | Vincent draagt een horloge van Mont Blanc, type 101549 € 3970,- en een armband
van Albanu, gemaakt van cordon € 288,-.
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OUTGOING
SCHOENEN Ellie draagt nubuck
enkellaarsjes van Gabor (verkrijgbaar
in blauw en zwart) € 125,-. | Vincent
draagt een veterschoen van Floris
van Bommel, in blauw krokodillenleer
€ 199,-.
KLEDING Ellie draagt een winterjas
van Moscow € 389,95, een sjaal van
Yaya € 39,95, en een setje van Marc
Aurel: bontkraaggilet € 239,95, coltrui
€ 179,95 en broek € 159,95. | Vincent
draagt een donzen winterjas van
Fortezza € 279,95, een pullover van
Gant € 109,95 en een overhemd €
99,95 en spijkerbroek € 119,95 van
Scotch & Soda.
SIERADEN Ellie draagt een setje van
Swarovski: oorhangers € 119,- en
een ring € 149,-. | Vincent draagt een
horloge van Mont Blanc, type 101549
€ 3970,- en een armband van Albanu,
gemaakt van stier € 710,-.

33

BUSINESS

SCHOENEN Ellie draagt laarzen van Pikolinos
in cognackleur € 189,-. | Vincent draagt een
veterschoen van van Bommel, in cognackleur € 219,-.

SIERADEN Ellie draagt een setje van Al Coro: oorhangers
(Creolen) € 3790,- en een collier (goud) € 1950,- met
hanger (diamant) € 3299,-. Aan haar linkerhand een ring
met ingelegd rookquartz, € 2390,- en een armband
€ 2450,-. Aan haar rechterhand een ring € 2549,- |
Vincent draagt een horloge van Frederique Constant,
type fc-292mc4p5 € 695,-.

KLEDING Ellie draagt een setje van Cavallaro:
blouse € 89,95, jurkje € 129,95 en blazer € 329,95.
| Vincent draagt een kostuum van Roy Robson
€ 409,95 met gilet van Cavallaro € 89,95,
overhemd van Bruun & Stengade € 79,95 en
stropdas van Altio € 59,95.

Met dank aan
Vincent en Ellie zijn gekleed door Kuijt Women & Menswear Epe, Juwelier Huijssoon en Waaijenberg Schoenmode. Alle producten in de
fotoshoot zijn bij deze winkels te koop. www.kuijt-mode.nl | www.juwelierhuijssoon.nl | www.waaijenbergschoenmode.nl
De auto’s voor de fotoshoot werden geleverd door Van Mossel Jaguar Land Rover Zwolle. www.van-mossellandrover.nl
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BEELD Martin Hogeboom

Mode

Blokhutwinkel.nl
Zonnehorst 11
7207 BT Zutphen
0575 200 200
info@blokhutwinkel.nl
www.blokhutwinkel.nl

Portret
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Wie is toch die co?
In en rond Heerde staat Dick.and.co
bekend als de jeansstore met oog voor
basic mode. Het gezicht is eigenaar
Dick, maar wie is dan die compagnon?
OmWonen zocht het uit.

‘D

e co? Dat ben ik, Nadine Feith. Tien
jaar geleden begonnen als stagiaire en
tegenwoordig bedrijfsleider. Inmiddels
ben ik ook de zakelijk partner van Dick
geworden, met het idee dat ik de zaak op termijn
overneem. Zo groei ik steeds een stap verder.
Ik denk dat je me het beste kunt omschrijven als
open, eerlijk en enthousiast. Als je hier kleding
komt uitzoeken, probeer ik vooral goed te luisteren
wat je wilt. En als je om advies vraagt, probeer
ik dátgene te vinden wat bij jóú past. Ik wil een
warme sfeer neerzetten waarin mensen zich veilig
voelen.’

‘In de modewereld is wat je vandaag verkoopt,
morgen weer uit. Ik kijk daarom niet al te ver
vooruit bij het maken van plannen. Ik wil in het ‘nu’
leven en openstaan voor de mensen en dingen die
ik tegenkom. Dat levert altijd weer inspirerende
ideeën op waar ik in de winkel iets mee kan.’

WWW.DICKANDCO.NL

BEELD Martin Hogeboom

‘Van origine is Dick.and.co een ‘blauwe’ winkel,
met veel jeans. Dat gevoel wil ik vasthouden,
maar tegelijk is er ruimte voor verandering. Ik
houd goed in de gaten wat er in hippe steden
gebeurt – pas was ik nog met een etaleuse op
‘werkbezoek’ in Kopenhagen. Vaak brengt dat
me op nieuwe ideeën. Momenteel is ‘old school’
bijvoorbeeld weer helemaal in. Dat past goed bij
onze winkel. T-shirts met een levensgroot Levi’slogo erop. En de beroemde Levi’s 501-jeans, terug
van weggeweest. Komende zomer zul je ook weer
wijde hippiebroeken op straat zien: de pallazo
pants.
Zelf draag ik vaak de wat apartere modellen.
Als mensen die kleding op de stapel zien liggen,
denken ze soms: zou dat niet raar zitten? Maar
doordat ik erin rondloop, zien ze wat het ‘doet’. Dat
helpt klanten om iets nieuws te proberen.’
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Wonen

Onderhoud van een designvilla
Goudbruine vlakken, kobaltblauwe accenten en
strakke lijnen. Verstopt in de bossen van EpeNoord staat deze designvilla. Een verrassende,
maar ook bewerkelijke woning. Door een slim
onderhoudsplan blijft deze veertigjarige villa er
jeugdig uitzien.

Wonen
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3 adviezen van de schilder
• De onderste glaslatten van kozijnen, met name op de zonzijde, krijgen veel
te verduren. Vaak is het zinvol om deze reguliere glaslatten te vervangen
door zogenoemde neuslatten, die over het kozijn heen steken. De afwatering
verloopt dan beter waardoor de kans op rot minder is.
• Stap af van het idee dat je het huis altijd in één keer compleet moet
schilderen. Voor het beheersbaar houden van de kosten en het werk is het
vaak prettiger én makkelijker om per deel van de woning te bekijken wat
er wanneer onderhoud nodig heeft. De zuidkant vraagt waarschijnlijk vaker
onderhoud dan de noordkant.
• Laat het schilderwerk en houtwerk regelmatig inspecteren. Tijdige inspectie
en (deel)onderhoud kunnen vaak groter onderhoud – of erger: herstelwerk –
voorkomen. Van Vemde Schilderwerken voert deze inspecties kosteloos uit.

Het was de Eper arts Wendelaar die eind jaren zeventig dit
opvallende huis in de bossen van Epe liet bouwen. De architect
– de broer van Wendelaars vrouw – maakte het compromisloze
ontwerp, in de stijl die destijds populair was. Veel glas, lange
zichtlijnen, bijzondere hoeken, niveauverschillen in het huis,
en een opvallende dakconstructie. ‘26 jaar geleden hebben wij
het huis gekocht’, vertelt de huidige eigenaar, Hans van Dord.
‘Het was destijds niet heel gemakkelijk verkoopbaar vanwege
het opvallende ontwerp. De slaapkamers hebben bijvoorbeeld
allemaal glas aan de bovenkant, waardoor je weinig privacy
hebt. Maar wij vielen echt voor dit huis. En de plek was goed
omdat we van paardrijden houden. We hebben er een stal bij
laten bouwen in de stijl van de woning. Van hieruit rijden we zo
de bossen in.’
VEEL WERK Het huis heeft alleen één ‘maar’: het vraagt enorm
veel onderhoud. ‘Niet alleen het ramen lappen, maar ook het
vele schilderwerk. Er zit heel veel hout aan de woning en de
bijgebouwen. We willen graag dat het huis er goed uitziet, >>

Wonen

daarom nemen we dat onderhoud heel
serieus. Jarenlang werd het gedaan
door een schilder die elke zomer met zijn
vrouw op ons huis paste. Hij had dan de
tijd om alles bij te werken. Maar na zijn
overlijden moesten we op zoek naar een
andere vakman.’
PLANNING OP MAAT Zoals het vaak
gaat, kwam de familie Van Dord door
een tip van de buren op het spoor
van een nieuwe schilder: Van Vemde
Schilderwerken. In 2012 vroegen
ze eigenaar Marc Schroten om het
onderhoud op zich te nemen. Hans van
Dord: ‘We hebben de woning samen
bekeken en op basis daarvan heeft
Marc een onderhoudsplan gemaakt dat
tot 2026 loopt. Bijna elk jaar wordt er
een deel van het schilderwerk gedaan,
afhankelijk van wat nodig is. De zwarte
dakbalken aan de zuidkant bijvoorbeeld
hebben veel te verduren, omdat ze door
de zwarte kleur sterk opwarmen in de
zon. De noordgevel ligt weer meer in
de luwte, waardoor het verfwerk daar
minder snel achteruitgaat. Het plannen
en uitvoeren van het onderhoud is dus
echt maatwerk.’
NATUURLIJKE UITSTRALING Een van de
zaken die bij de start van het onderhoud
meteen groot is aangepakt, is het
‘transparante’ houtwerk. Marc: ‘Een groot
deel van het huis is betimmerd met red
cedar. Dit hout was afgewerkt met een
laklaag, maar dat kon mooier. We hebben
na overleg met Hans al het hout kaal
geschuurd en er een nieuwe transparante
afwerking op gezet die geen ‘film’ vormt,
zoals lak wel doet. Daardoor heeft het
hout een veel natuurlijker uitstraling
gekregen en komt het beter tot zijn recht.
Het is echt een verschil van dag en nacht.
Qua onderhoud maakt het niet uit: dit
product werkt zelfs nog eenvoudiger dan
lak.’
GEEN RUIMTE VOOR HOUTROT Marc
inspecteert het huis jaarlijks om te kijken
of het onderhoudsplan aangepast moet
worden. Ook tijdens het werk zelf zijn de
schilders heel kritisch op de staat van
onderhoud. Hans van Dord: ‘Af en toe
zie je de schilder even ergens in prikken

om te kijken of het hout nog goed is. Ze
signaleren het op tijd als het toch ergens
begint te rotten. Dan wordt de oorzaak
opgespoord en wordt er bijvoorbeeld een
nieuw latje op het kozijn gezet, of een
paneel wordt bijgewerkt. En daar reken
ik ook op. Ik vertrouw erop dat zij de boel
goed in de gaten houden, zodat ik niet
voor verrassingen kom te staan. Dat is het
comfort waarvoor ik betaal.’
STUKJE BIJ BEETJE Doordat Van Vemde
Schilderwerken het onderhoud in stukjes
knipt – elk jaar een ander deel – blijven
de kosten beheersbaar. Marc: ‘Eigenlijk
is het niet altijd nodig om een huis in één
keer helemaal te schilderen. Je moet
een deel pas weer verven als het nodig
is, niet eerder en zeker niet later. Op
die manier ben je er altijd op tijd bij en
betaal je steeds een stukje. Ik ben geen
voorstander van abonnementen waarbij je
elke maand een vast bedrag betaalt voor

het complete onderhoud. Ik kies er liever
voor dat je factureert wat er daadwerkelijk
gebeurt. De zuidgevel bijvoorbeeld staat
voor 2017 op de planning. Als blijkt dat
die er dan nog goed uitziet, stellen we
dat schilderwerk nog een jaar uit – en zo
nodig nóg een jaar. De winst is dan voor
de opdrachtgever, en zo hoort het ook.’
WWW.VANVEMDE.NL

Van Vemde Schilderwerken
Van Vemde Schilderwerken verzorgt
binnen- en buitenschilderwerk,
wandafwerking, beglazing, kleuradvies
en algemeen onderhoud.

BEELD Martin Hogeboom
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Om uw tuin in goede conditie te houden is water nodig
– op het juiste moment, de juiste plek en in de juiste
hoeveelheid. Pronk Beregening legt installaties aan die uw
tuin in elk seizoen precies voldoende beregenen. Zelfs als u
afwezig bent. Zo kunt u optimaal genieten van uw tuin.
• Onzichtbare sproeiers en leidingen.
• Computergestuurd en eenvoudig instelbaar.
• Optie: met grondwater uit uw eigen bron.
Pronk Beregening: specialist in advies, aanleg en
onderhoud van beregeningsinstallaties
Patrijsweg 10 | 8161 VJ Epe | Tel: 06-57545454
info@pronkberegening.nl | www.pronkberegening.nl

OPPASSEN GEBLAZEN

LAAT DE
HERFST
MAAR
KOMEN

GESNOEIDE PRIJZEN!
STIHL MS170
KETTINGZAAG

244,-

199,-

VIKING
HAKSELAAR
GE135

BR350
BLADBLAZER

609,-

499,-

399,-

349,STIHL HSE42
HEGGENSCHAAR

146,-

99,-

STIHL BG56
BLADBLAZER

319,-

249,Tuin- en Parkmachines
*Acties zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Eperweg 35, 8181 EV Heerde
T 0578-691717
E heerde@dewilcon.nl
Reinigingstechniek
I www.dewilcon.nl

Verhuur
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Audio van
alle kanten

Bose staat bekend als fabrikant van compacte audiosystemen die je
hele huiskamer vullen met geluid. Een blik op hun nieuwste modellen.
1. ALLES UIT 1 BALK
Eigenlijk is het niet meer dan een smalle,
elegante balk vol luidsprekers, die je onder de tv
plaatst: de soundbar. Hij zorgt voor een mooie
geluidsweergave bij het bekijken van films, maar
je kunt hem ook los gebruiken om muziek te
beluisteren. Meestal combineren mensen zo’n
soundbar met een subwoofer (voor de lage
tonen) en surroundspeakers (voor een ruimtelijk
geluid). Maar bij de nieuwe soundbar van Bose,
de SoundTouch 300, heb je die extra speakers
eigenlijk niet eens nodig.
‘Bose gebruikt een speciale techniek die ervoor
zorgt dat de muziek van alle kanten lijkt te komen,
ook al heb je alleen die ene soundbar’, zegt Bertwin
Voorhorst. Hij is audiodeskundige bij Bose-dealer
Rozendal HomeElectro in Heerde. ‘Bij soundbars
van andere merken komt de muziek van vóren,

bij Bose van rondom. Je kunt er trouwens wel
een basmodule en kleine surroundspeakers aan
toevoegen, voor een nog voller geluid. Die zijn
allebei draadloos, zodat je geen snoeren hoeft te
leggen.’
MEER DAN GELUID De SoundTouch 300 is ook
te gebruiken voor streaming audio: het beluisteren
van muziek van internet. ‘Via deze soundbar kun je
muziek van je smartphone of tablet ‘streamen’. En
je kunt hem op wifi aansluiten. Zo krijg je toegang
tot internetradio en een muziekdienst als Spotify.’
Het apparaat is te bedienen via een app én via een
afstandsbediening. Bertwin: ‘Sommige mensen
hebben nu eenmaal liever een afstandsbediening.
Eén druk op de knop en je luistert meteen naar je
favoriete zender. Lekker eenvoudig en toch een
perfect geluid.’

Vrije tijd

3. NIEUWE AUDIO UIT OUDE BOXEN
Misschien heb je een prima audiosysteem in huis dat nog lang niet
aan vervanging toe is. Maar je wilt toch graag gebruikmaken van
streaming audio, zoals internetradio of Spotify. Bertwin: ‘Daarvoor
heeft Bose de SoundTouch Wireless Link ontwikkeld. Dat is een klein
kastje dat je aansluit op de versterker. Eenmaal ingeplugd kun je alle
muziek van internet zo door je eigen boxen laten klinken. Te bedienen
met een eenvoudige app op je telefoon of tablet.’
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2. OVERAL IN HUIS
De nieuwe soundbar van Bose is ook te koppelen aan
luidsprekers op ándere plekken in je huis. Bertwin:
‘Bose heeft verschillende kleine speakers van de
SoundTouch-serie te koop. Die kun je bijvoorbeeld in
je keuken of slaapkamer zetten. Ze maken draadloos
verbinding met andere SoundTouch-apparaten in je
huis, zoals de soundbar. Op die manier klinkt door
het hele huis dezelfde muziek. Maar de speakers zijn
ook lós van elkaar te gebruiken, zodat je op elke plek
andere muziek kunt kiezen.’
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4. GELUID VOOR FIJNPROEVERS
Veeleisende audioliefhebbers gaan graag een stapje
verder dan een soundbar. ‘Voor deze doelgroep heeft
Bose twee nieuwe 5.1-surroundsystemen ontwikkeld:
de Lifestyle 600 & 650’, vertelt Bertwin. ‘Dit is echt
de top in audio. Je betaalt ervoor, maar de techniek
is zoveel beter dat je het verschil met goedkopere
varianten goed hoort. Hiermee haal je het beste uit
films en concertopnames.’
WWW.FACEBOOK.COM/ROZENDALHOMEELECTRO

Rozendal HomeElectro
Audio en video, maar ook witgoed: Rozendal
HomeElectro in Heerde heeft een ruim assortiment aan
entertainmentsystemen en huishoudelijke apparaten. Het
bedrijf verzorgt ook de installatie en inbouw van apparatuur.

BEELD BOSE
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De kast als
smaakmaker
Inbouwkasten zijn weer helemaal terug in het interieur. Kwam
je ze voorheen vooral in jarendertigwoningen tegen – met
de typerende paneeldeuren – anno 2016 zijn ze ook in een
moderne jas te koop. Op maat gemaakt geven ze je interieur
een nieuwe uitstraling.

| Een inbouwkast is een
stuk beleving. Je koopt
‘m niet alleen voor de
handigheid, maar ook
voor de sfeer |

Wonen

De zon is nog niet op boven Hattem, maar Christiaan
Pruis is al druk bezig met het inpakken van zijn
klusbus. Op de laadvloer ligt een keurig pakketje
‘kast’. Daarnaast het broodnodige timmerhout.
Vandaag staat de montage van een inbouwkast
op een slaapkamer op de rol. Drie kastdelen met
paneeldeuren die je open en dicht kunt schuiven.
Over acht uur moet het kunststukje opgeleverd zijn.
Schoon en wel, zodat de kast inpakklaar is.

klapdeuren. In allerlei verschillende kleuren, en met
de indeling en inrichting die je wilt. Met planken,
lades, speciale haken voor het ophangen van kleding,
stropdassen en riemen, en rekken voor het opbergen
van schoenen. Of met een kantoorinrichting, voor
het opbergen van ordners en archiefmappen.
En zo nodig afgewerkt met speciale verlichting,
bijvoorbeeld lampjes die aangaan als je de kastdeur
opendoet.’

STRAK INGERICHT Met zijn klusbedrijf Fix4You
heeft Christiaan zijn handen goed vol aan de
inbouwkast, want er is veel vraag naar deze kasten:
‘Mensen hebben om verschillende redenen behoefte
aan een kast die op maat gemaakt is. Ze willen
bijvoorbeeld hun slaapkamer strak en sfeervol
inrichten, en daarbij past een kast die precies
aansluit bij de maten van de kamer. Of ze hebben
een ruimte op zolder over en willen die ombouwen
tot inbouwkast. Dan ziet de zolder er netjes uit en
kun je de spullen goed opruimen. En mensen die veel
thuiswerken zoeken weer een mooie kantoorkast die
de wand van hun werkkamer vult.’

SCHUINE HOEKEN Sommige klanten weten precies
wat ze willen als ze bij Christiaan komen, anderen
kloppen juist aan voor advies. ‘In overleg kom je
soms tot ideeën of oplossingen waar mensen
helemaal niet aan gedacht hebben. Een kast in een
schuine hoek bijvoorbeeld, of tussen de steunbalken
op zolder. Er is heel veel mogelijk, omdat het
maatwerk is. Ik meet de plek van tevoren altijd exact
op, zodat ik de kast tot op de millimeter nauwkeurig
kan installeren.’
ECHT AF Al timmerend en metend loopt Christiaan
regelmatig tegen ander werk aan. ‘Dan vragen
mensen me of ik ook de laminaatvloer kan leggen,
een koof om de deur kan timmeren, of een lamp
kan afhangen. Dat pak ik dan meteen mee. Maar
het gaat steeds om klussen die de inrichting echt
áfmaken. Dat is het mooie aan dit werk: ik mag elke
dag iets nieuws creëren. Als ik klaar ben, heb ik een
stukje sfeer aan de inrichting toegevoegd.’

WWW.FIX4YOU.NU

Fix4You
Met zijn bedrijf Fix4You installeert Christiaan Pruis
inbouwkasten en verzorgt hij interieurafwerking zoals
het afhangen van deuren, ophangen van gordijnen,
leggen van vloeren en plaatsen van plinten. Christiaan
is mede-eigenaar van Formido in Hattem.

BEELD Garobe & Stefan Verkerk

BREDE KEUZE De inbouwkasten die Christiaan
plaatst, worden geleverd door Formido – niet
toevallig is hij mede-eigenaar van de vestiging
Hattem. Ze zijn er in alle soorten en maten. ‘Je koopt
zo’n kast omdat je iets speciaal wilt: een gevoel en
een beleving. Het gaat niet om de prijs, maar om
de uitstraling. En daarom valt er ook veel te kiezen.
Dat begint bij de deuren: van klassieke modellen
zoals paneeldeuren tot moderne, strakke deuren,
bijvoorbeeld met glas. En van schuifdeuren tot
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Een advies

voor bedrijfsoverdracht en
financiële planning
‘In deze fase van mijn leven wil ik niet meer wakker liggen van geld’

Financiën

Kees (58) wil zijn bedrijf de komende jaren overdoen aan
zijn zoon, zodat hij meer rust en ruimte krijgt om de dingen
te doen die op zijn ‘bucketlist’ staan. Accountant Martin
Lokhorst, financieel planner Auke Pul en notaris Frank
Wassink maken een plan voor hem.
‘Dertig jaar lang heb ik keihard gewerkt voor mijn
bedrijf. Het is van een eenmanszaak uitgegroeid
tot een volwassen speler in de metaalsector. Nu
is het moment gekomen om de teugels te laten
vieren. Ik wil meer tijd vrijmaken voor andere dingen:
non-profitorganisaties steunen met mijn expertise,
beginnende bedrijven adviseren, en reizen. (lachend:)
En ja, ik heb – eindelijk – ook een motor gekocht.’
‘De komende jaren gaat mijn zoon Thomas de zaak
overnemen. Hij werkt sinds zijn 24ste voor het bedrijf
en zit in het managementteam. Een echte manager,
en gelukkig anders dan ik. Ik ben altijd meer van het
pionieren geweest, hij is meer van de stabiliteit, en dat
kan de firma nu goed gebruiken. Ik heb een aantal jaar
uitgetrokken om het bedrijf over te dragen.
Met mijn accountant heb ik een pad geschetst om die
overdracht soepeltjes te laten verlopen.’

Wie is Kees?

‘Maar er speelt natuurlijk meer dan alleen die
bedrijfsoverdracht. We praten hier ook over de
financiële situatie van mijn vrouw Inge en ik: wat
hebben we te besteden als onze situatie verandert?
Ik ga langzaam minder werken, dus gaat het inkomen
dan achteruit? Met een financieel adviseur hark ik
momenteel lijfrentes, pensioen en hypotheek bij elkaar
om een plan te maken voor mijn financiële toekomst.
In deze fase van mijn leven wil ik niet meer wakker
liggen van geld.’

• Kees* is 58 en directeur van een middelgroot
bedrijf in de metaalsector.
• Hij woont samen met Inge, 55. Ze is zijn
tweede vrouw, zijn eerste vrouw is tien jaar
geleden overleden.
• Kees heeft drie kinderen uit zijn eerste
huwelijk: Thomas (32), die manager is bij het
bedrijf, Lisette (30) en Bram (27). Inge heeft
geen kinderen uit een eerdere relatie.

‘Met de notaris hebben Inge en ik ook een eerste
gesprek gehad over een testament. Dat leverde
heel wat stof tot nadenken op. Over schenkingen en
erfenissen natuurlijk, maar ook over bedrijfsmatige
zaken. Mocht ik plotseling overlijden, dan kan dat de
overname van het bedrijf in gevaar brengen. Daar gaan
we dus ook mee aan de slag. Voor het eind van het jaar
wil ik dat afgetikt hebben.’

* Om privacyredenen zijn namen en situaties gefingeerd.

Lees het advies van de accountant, de financieel
adviseur en de notaris >
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Financiën

De accountant
‘Via een ingroeiconstructie kan Thomas
het aandelenpakket overnemen’
‘Kees kwam bij mij met de vraag hoe hij zijn bedrijf het
beste kon overdragen op zijn zoon. In onze gesprekken
was al snel duidelijk dat hij hiervoor de tijd wilde
nemen. In een periode van zeven jaar trekt Kees zich
langzaam terug uit het bedrijf, terwijl zoon Thomas
zich langzaam inwerkt als directeur en eigenaar. We
hebben eerst een plan gemaakt om te zorgen dat Kees
zijn kennis kan overdragen, en dat Thomas de ruimte
krijgt om het stokje over te nemen. Ik help als coach
om dat proces te begeleiden.’
‘Daarnaast hebben we de financiële kant van de
overdracht geregeld. De aandelen van het bedrijf gaan
langzaam over van vader op zoon, totdat Thomas
uiteindelijk alle aandelen bezit en daarmee feitelijk
eigenaar is. We doen dat via een ingroeiconstructie:
Thomas krijgt jaarlijks een deel van de winst, waarmee
hij een deel van de aandelen kan overnemen.
Verder financiert de bank ook nog een deel van het
aandelenpakket. Zo kan Thomas in zeven jaar het
hele bedrijf kopen. Aanvullende regelingen hebben
we vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst
tussen de bv’s van vader en zoon.’
‘Door de overname krijgt Kees de waarde van de
aandelen in delen uitgekeerd. Van dat bedrag wil
hij een groot deel schenken aan zijn andere twee
kinderen. Zo delen ook Lisette en Bram in de overname
van het bedrijf. Daarbij maakt hij gebruik van de
schenkingsvrijstelling: vanaf 2017 mag hij eenmalig
tot 100.000 euro per kind belastingvrij schenken. Die
schenking mogen zij gebruiken voor de aankoop of
verbouwing van een huis.’
‘Nu het overnameproces in gang is gezet, ga ik met
Kees en Thomas om tafel om de bedrijfsvoering
door te lichten. Welke punten in het bedrijf kunnen
geoptimaliseerd worden? En hoe doet de firma
het ten opzichte van concurrenten? Kees hield van
management by walking around, maar Thomas wil
inzicht in de cijfers en de ontwikkelingen. Ik heb hem
geadviseerd om een nieuwe financiële structuur in te
richten zodat hij nog beter kan sturen. Daar gaan we
mee aan de slag.’
WWW.LOKHORSTEPE.NL
Martin Lokhorst is registeraccountant en eigenaar van
Lokhorst accountancy & advies in Epe.

Financiën

De financieel adviseur
‘Kees weet straks precies wat zijn
financiële speelruimte is’
‘Toen Kees hier voor het eerst kwam, zei hij: “Auke,
ik wil geen gezeur met ingewikkelde financiële
constructies. Ik wil gewoon weten waar ik maandelijks
aan toe ben. Regel de boel maar en zorg dat ik niet
voor verrassingen kom te staan.” Ik heb hem dus
om alle papieren gevraagd: hypotheek, verschillende
lijfrentes die hij had lopen, pensioeninformatie.
Daarmee maak ik nu een financieel plan.’
‘Hoe dat er precies uit gaat zien is nog in overleg met
Kees, maar de grote lijnen zijn wel helder. Kees heeft
nog een beperkte hypotheek op zijn villa, zo’n twee ton.
Hij betaalt nu zes procent rente en de renteperiode
loopt over een paar jaar af. Ik heb hem voorgesteld om
de hypotheek nu over te sluiten en de (kleine) boete
voorlief te nemen. Hij kan de rente voor twintig jaar
vastzetten voor een tarief van iets meer dan 2%. Zo is
hij qua wonen verzekerd van heel lage maandlasten.’
‘Zijn pensioen heeft Kees uitstekend geregeld: dat
geld hoeft gelukkig niet uit zijn bedrijf te komen. De
metaalsector heeft een eigen pensioenfonds waar
hij een mooi bedrag heeft opgebouwd. Daarbij is ook
een partnerpensioen inbegrepen voor het geval Kees
vroegtijdig overlijdt – partner Inge staat bijgeschreven,
dat heb ik nog even gecheckt. Verder heeft hij enkele
lijfrentes die binnenkort vrijkomen. Ik wil met hem
een plannetje maken om dat geld de komende jaren
stapsgewijs te laten uitkeren. Zo kan hij straks
langzaam minder gaan werken en toch zijn inkomen
op peil houden. Dan weet hij precies waar hij financieel
aan toe is, vóór en na zijn pensioen.’
‘Als Kees hier langskomt voor het bespreken van het
persoonlijk financieel plan, neem ik met hem ook
nog zijn verzekeringen door. Zijn premies voor de
overlijdensrisicoverzekering en aov kunnen volgens mij
een stuk lager. Een compagnonsverzekering heeft hij
in overleg met de accountant al afgesloten: als Kees
onverwacht mocht overlijden, wordt de verkoop van
zijn aandelen door deze verzekering gefinancierd. Zo
weet je zeker dat de aandelenoverdracht slaagt: dat
Thomas eigenaar wordt én dat de familie het geld voor
de aankoop van de aandelen ontvangt.’
WWW.BAKSTEENPUL.NL
Auke Pul is erkend hypotheekadviseur, gecertificeerd
pensioenadviseur en mede-eigenaar van Baksteen & Pul
financiële dienstverleners in Epe.
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De notaris
‘Bij de erfenis speelt ook het vermogen
van Kees’ eerste vrouw een rol’
‘Twee weken geleden kwamen Kees en Inge hier op
kantoor om hun wensen te bespreken. Ze willen graag
een testament laten opstellen. Dan is helder wat er
met de erfenis moet gebeuren als één van hen komt
te overlijden, met name wanneer de bedrijfsoverdracht
nog niet helemaal rond is. Verder vroeg Kees zich af
wat er notarieel geregeld moet worden met betrekking
tot de overdracht van zijn bedrijf. Stel dat hij een
ongeluk zou krijgen, zou de aandelenoverdracht dan in
gevaar kunnen komen?’
‘We hebben eerst de bedrijfsovername besproken.
Mocht Kees bijvoorbeeld door een beroerte
wilsonbekwaam worden, dan heeft dat inderdaad
consequenties voor het bedrijf. Als je niet notarieel
hebt vastgelegd wie het bedrijf dan moet leiden,
zal de rechtbank daarover beslissen. Het is daarom
heel verstandig om via een volmacht en een akte
(benoeming opvolgend bestuurder) vast te leggen
wie het bedrijf moet besturen, mocht Kees dat niet
meer kunnen. Daarin kun je ook aangeven dat de
bedrijfsovername volgens het afgesproken plan moet
worden uitgevoerd.’
‘Bij vroegtijdig overlijden kan het testament
duidelijkheid bieden over de wensen van Kees rond
de overname. In een testament is genoeg ruimte om
precies aan te geven hoe de bedrijfsopvolging dan
moet verlopen. Ik heb Kees en Inge geadviseerd om
niet alleen na te denken over een testament, maar ook
over een levenstestament. Daarin kun je ook aangeven
wat je persoonlijke en zakelijke wensen zijn als je
wilsonbekwaam wordt. De volmacht die ik net noemde,
kun je in dit levenstestament laten opnemen. Zo heb je
de wensen voor én na overlijden vastgelegd.’
‘Het testament speelt natuurlijk een essentiële
rol bij de verdeling van de erfenis. Bij huwelijk en
geregistreerd partnerschap is er sprake van een
wettelijke langstlevendenregeling. Dat betekent dat
het testament pas in werking treedt als beide partners
overleden zijn. Bij samenwoners is dat niet het
geval, maar Inge en Kees hebben een geregistreerd
partnerschap. Mocht Kees eerder overlijden, dan
kunnen de kinderen hun erfdeel dus nog niet opeisen.
Zo blijft Inge verzorgd achter.’
‘Verder speelt mee dat Kees weduwnaar is. Een deel
van zijn vermogen is van zijn eerdere vrouw. Als hij

Financiën

3 eyeopeners voor Kees
• ‘Door de begeleiding van Martin ontdekken Thomas en ik dat we heel
verschillend zijn. Thomas heeft capaciteiten die ik niet heb, maar hij
mist ook vaardigheden die ik wel heb. Daar willen we op inspelen door
de samenstelling van het managementteam aan te passen.’
• ‘Oversluiten van de hypotheek leek me niet nodig. Pas toen Auke het
rekensommetje maakte, zag ik hoe groot het voordeel van
oversluiten was.’
• ‘Ik kende het levenstestament nog niet, maar het is heel logisch om
ook je wensen aan te geven voor het geval je wilsonbekwaam wordt.
Niet alleen voor je privésituatie, maar ook voor je bedrijf.’

komt te overlijden, hebben zijn kinderen wel meteen
recht op dát erfdeel. Het is belangrijk dat je weet hoeveel
dat is en dat je dit zo nodig vastlegt in een overeenkomst,
zodat daar geen verschil van mening over kan ontstaan.’
‘Een laatste bespreekpunt was het schenken van geld
aan de kinderen. Door de verkoop van zijn bedrijf krijgt
Kees een grote som geld. Hij wil een deel hiervan
schenken aan zijn kinderen. Die schenking gaan we
vastleggen in schenkingsaktes. Zo kun je voorkomen dat
het geld bij een eventuele scheiding van je kinderen in
handen komt van hun ex-partners.’
‘Al met al heb ik Kees en Inge heel wat gegeven om over
na te denken. Ze nemen nu een paar weken tijd om te
bedenken hoe ze het (levens)testament en andere zaken
– zoals de benoeming van een opvolgend bestuurder en
de vastlegging van het erfdeel van de kinderen – willen
invullen. Daarna gaan we aan de slag met het opstellen
van de daadwerkelijke aktes.’
WWW.WASSINKVERMEULEN.NL
Frank Wassink is notaris en eigenaar van Notariskantoor
Wassink & Vermeulen in Epe.

BEELD Martin Hogeboom

| Als je niet hebt vastgelegd wie
het bedrijf moet leiden als je
wilsonbekwaam wordt, zal de
rechtbank daarover beslissen |
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Relaties

Het Familiediner bekeken door de lens van mediation

Hoe kom je weer
on speaking terms?
Het tv-programma Het Familiediner is al jaren populair: bemiddeling tussen twee ruziënde partijen, voor de
camera. Met twee echtscheidingsadvocaten bespreken we het programma, want in hun praktijk speelt
bemiddeling door mediation een steeds grotere rol. Maar wat is mediation nu wel én niet?
Relaties die stuklopen, slepende familievetes: veel mensen
maken het van dichtbij mee. Misschien is het juist daarom dat
programma’s zoals Het Familiediner zo goed scoren op de buis.
Steeds weer vertellen mensen voor de camera aan presentator
Bert van Leeuwen hoe de bom is gebarsten en het contact
verbroken werd. Ook al komen er in het programma geen
echtscheidingszaken langs, toch zijn de verhalen herkenbaar, zegt
echtscheidingsadvocate Josje Hana van Het Familierechtkantoor
in Zwolle. ‘Wij horen vergelijkbare verhalen dagelijks van onze
klanten: hoe een ogenschijnlijk klein incident uiteindelijk maakt dat
stellen uit elkaar willen gaan.’ Collega-advocate Josine Bruning
reageert: ‘Soms zijn er jaren aan voorafgegaan waarin de boosheid
zich opgestapeld heeft. Een futiliteit kan dan de druppel zijn, maar
uiteindelijk gaat het vaak over gekwetstheid die diep vanbinnen zit.’

SCHULDVRAAG

De manier waarop Bert zijn gesprekken met de beide partijen
voert is wel anders dan in een mediation-traject, zeggen de
dames. Wat Bert doet, is in feite de voorbereiding op mediation,
want bij de mediation zélf zit je al samen om tafel. Josje: ‘Maar
ook in die voorfase kun je de boel maken of breken. Als Bert iets
te veel partij kiest, zie je de andere partij meteen in zijn schulp
kruipen. Dat herken ik van mediation: als bemiddelaar moet je
altijd onafhankelijk blijven en geen positie kiezen. Beide partners
– bij ons gaat het natuurlijk over echtscheidingen – moeten
de ruimte krijgen om hun emoties te tonen, zonder dat jij die
bagatelliseert of je visie geeft. Ook de vraag of er iemand schuld
heeft, parkeer je.’

HAPPY END?

Mediation bij echtscheiding
Mediation wordt steeds vaker ingezet om een echtscheiding
goed te regelen. Door mediation zijn de (ex-)partners vaak
beter in staat om met elkaar te overleggen, bijvoorbeeld
over een omgangsregeling. De bemiddeling kan oplossingen
opleveren waar beide partijen zich in kunnen vinden.

LICHTE DRUK

Voor ‘vechtende’ partijen kan het moeilijk zijn om de stap te
zetten naar een bemiddelingstraject. In Het Familiediner is het
een vriend(in) of familielid dat de hulp van Bert van Leeuwen
inroept om de twee kanten bij elkaar te brengen. Bert bezoekt
ze allebei met de vraag of ze naar een gezamenlijk diner willen
komen. Ze krijgen elk de keus om wel óf niet in de limousine te
stappen die hen naar het restaurant brengt. Nee zeggen mag,
maar de presentator stimuleert hen wel om het een kans te
geven. Is dat verstandig? ‘Ik kan me voorstellen dat kijkers denken:
moet dat nu zo, met een camera erbij?’, zegt advocate Marieke
Veurman, de collega van Josje en Josine. ‘Maar een lichte druk
om een eerste stap te zetten is helemaal niet verkeerd. Die heb je
soms zelfs nodig om echt met elkaar in gesprek te gaan. Bij een
echtscheiding gebeurt het regelmatig dat de rechter mediation
afdwingt omdat partners het samen eens moeten worden over
een omgangsregeling. Het feit dat die mediation verplicht is,
maakt het nog niet slecht.’

De climax van Het Familiediner is het moment dat de limousines
arriveren bij het restaurant: zitten beide partijen in de auto of
niet? Zo ja, dan kan het diner beginnen en daarmee komt aan
het programma een ‘happy end’. Maar eigenlijk kan het échte
bemiddelingstraject dan pas van start gaan. Daarom is er bij Het
Familiediner ook altijd een echte mediator betrokken die nazorg
geeft. ‘Dat moet natuurlijk ook’, zegt Marieke. ‘Als mediator
kun je de veiligheid bieden die mensen nodig hebben om hun
verhaal te doen. Je kunt reacties van de ene partij wat bijbuigen
of verklaren, zodat de boodschap beter bij de andere partij
landt. Op die manier kan er ruimte ontstaan voor een gesprek.
Bij een echtscheiding kun je zo een klimaat scheppen waarin er
bijvoorbeeld goede afspraken te maken zijn over de kinderen.’
Met dank aan www.limoservicenederland.nl
WWW.HETFAMILIERECHTKANTOOR.NL

Het Familierechtkantoor
Advocaten en mediators Josine Bruning, Josje Hana en Marieke
Veurman vormen samen Het Familierechtkantoor, met een
kantoor in Zwolle en een extra gesprekslocatie in Epe. Het
advocatenkantoor is gespecialiseerd in zaken rond echtscheiding,
alimentatie en mediation.

BEELD Martin Hogeboom
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6

ijzersterke ideeën
Metaal leent zich niet
alleen voor het maken
van steunpilaren en
draagbalken. Met verfijnd
laswerk kun je veel moois
toevoegen aan huis en
tuin. Zes voorbeelden.

Grappend zeggen ze het wel eens: ‘Eigenlijk zijn we
gewoon een veredelde dorpssmid’. En als je een rondje
door de werkplaats van vader Gert en zoon Bas van
Schoonhoven maakt, snap je dat wel. Het ene moment
wordt hier een stalen constructie voor een bedrijfshal
gelast. Het volgende moment ligt er een sjieke tafelpoot
op de werkbank. De juiste plek om te ontdekken wat je
allemaal met metaal kunt doen ...
1. OPEN DE POORT
‘Veel mensen uit deze regio willen graag een mooie
tuinpoort op hun oprit. Vaak valt de keuze op metaal,
vanwege de uitstraling. Mensen komen dan met een
voorbeeld bij ons. Met laswerk kun je vrijwel alles maken,
met elke maat en elk motief. En het liefst maken we ook elke
keer iets anders. Komt iemand met een voorbeeld van de
poort van de buurman, dan kunnen we het niet laten om er

Wonen

toch een iets ander tintje aan te geven. Meestal voeren we zo’n
poort uit met een motor met afstandsbediening, zodat je ‘m
automatisch kunt laten openen en sluiten.’
2. ‘HARDHOUTEN’ HEK
‘Wil je de tuin aan de straatkant mooi begrenzen, dan kun je in
het verlengde van de tuinpoort ook een stalen tuinhek plaatsen.
Een groot voordeel van zo’n hek is dat het onderhoudsvrij
is. Een goed stalen hek gaat eindeloos mee. Onze hekken
worden na het lassen thermisch verzonken: ze krijgen dan een
beschermende laag. En daarna worden ze gepoedercoat in een
kleur naar keuze. Dan heb je er geen omkijken meer naar. Wat
veel mensen niet weten, is dat je staal ook zó kunt bewerken
en lassen dat het net hout lijkt. We maken dus ook hekken met
een houtlook, maar zonder het onderhoud dat je bij echt hout
hebt.’
3. RUSTIEK & ROESTIG
‘Bij het inrichten van tuinen is cortenstaal tegenwoordig heel
populair. Je kent het misschien wel: van dat staal met een
roestig oppervlak, dat niet doorroest. Heel veel hoveniers
passen het graag toe in tuinen. We maken er van alles mee:
rozenbogen, windwijzers, bloembakken, buitenhaarden en
speciale ornamenten.’
4. STRAK MET RVS
‘Roestvrijstaal heeft een mooie, matte uitstraling. Dat kun je
goed gebruiken voor het maken van meubilair. Bijvoorbeeld
voor een grote eettafel voor binnenshuis of op het terras: het
onderstel van staal, het tafelblad van hout. Of voor een strakke
brievenbus bij de buitendeur. We gebruiken het ook wel voor
bouwkundige toepassingen zoals een schoorsteenkap.’

55

mooie trappen van staal of gietijzer, of bijzondere trapleuningen.
Pas nog hebben we een prachtig project gedaan in een oude
steenfabriek in Beuningen. Het gebouw werd omgebouwd
tot appartementencomplex, maar er zaten geen trappen in.
Daarvoor hebben we trappen met een industriële look gelast.
Dat zijn mooie, uitdagende klussen.’
6. TWEEDE LEVEN VOOR METAAL
‘Tegenover die grote projecten staan ook allerlei kleine klussen.
Lang niet iedereen weet dat je bij een laswerker veel kapot
metaalwerk een tweede leven kunt geven. Een mooie oude
kruiwagen waarvan een draagarm is afgebroken, kan vaak weer
gelast worden. En een klassieke racefiets met een gescheurd
frame kunnen we meestal wel weer in elkaar zetten. Zelfs als
hier iemand langskomt met de gebroken pollepel van oma, kan
ik het toch niet laten om ‘m nog te maken.’

WWW.VANSCHOONHOVENIJZERSTERK.NL

Van Schoonhoven IJzersterk
Het constructiebedrijf van vader Gert en zoon Bas van
Schoonhoven verzorgt alles op het gebied van constructie en
reparatie van metaalwerk – van klein laswerk tot het maken van
grote constructies.

BEELD Martin Hogeboom

5. INDUSTRIAL IN HUIS
‘Binnenshuis is staal met een ‘retro’ uiterlijk weer in opkomst.
Er is veel vraag naar stalen binnendeuren, maar ook naar

56

Wonen

Het hoe & wat van de vijver

‘Zo’n strakke spiegel
geeft je tuin iets extra’s’

Soms is een simpele waterpartij genoeg om de tuin een totaal ander gezicht
te geven. En bij een mooie vijver in een dorpstuin kan zomaar een
ijsvogeltje opduiken. Over de charme van vijvers.
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| Als je een grote vijver op de
juiste manier beplant, is hij vrijwel
onderhoudsvrij |

WELKE SOORTEN VIJVERS HEB JE?
‘In grote lijnen kun je twee varianten
onderscheiden. In de wat modernere
tuinontwerpen zie je vaak strakke
spiegelvijvers met straatwerk of een rand
eromheen. Zonder waterplanten, met
kraakhelder water. In de wat klassiekere of
natuurlijke tuinen zie je juist meer ronde
of meanderende vijvers, met beplanting
en een donkere waterspiegel. Bij beide
soorten kun je eindeloos variëren in grootte
en diepte. De laatste tijd is er ook meer
vraag naar de zwemvijver. Dat is een vijver
met een natuurlijke uitstraling die bestaat
uit een zwemgedeelte en een filtergedeelte,
waar het water gezuiverd wordt. Het is een
heel andere ervaring dan zwemmen in een
zwembad. Je moet er wel tegen kunnen
dat je een kikkertje kunt tegenkomen.’
ZO’N NATUURLIJKE VIJVER VRAAGT
ZEKER VEEL ONDERHOUD …
‘Een vijver hoeft niet veel werk te
betekenen, maar de aanleg komt wel

precies. Als je een vijver op de goede
manier beplant, houdt deze zichzelf
schoon. Zuurstofplanten zoals glanzend
fonteinkruid en waterpest zijn daarin
essentieel: ze breken afvalstoffen af
en houden de groei van algen tegen.
Hoe groter de vijver, hoe beter je dit
natuurlijke systeem kunt reguleren. In
principe kan een flinke vijver zichzelf
onderhouden. Het kan wel verstandig zijn
om een filtersysteem met UV-lamp aan te
schaffen: die lamp doodt bacteriën, zodat
je minder last hebt van algengroei. En
verder is het aan te raden om elk voorjaar
– of op een ander moment, als je last
hebt van algengroei – een hovenier het
water te laten testen. Is het water niet
goed, dan kun je het vaak met een paar
eenvoudige aanpassingen weer snel in
balans brengen.
Een enkele keer gebeurt het ook wel
eens dat een vijver gaat lekken. Meestal
hoeft dan niet de complete vijverfolie
vervangen te worden. Wij plakken het lek
altijd met speciale rubberfolie.’
WAT MOET JE ALS VIJVEREIGENAAR
VOORAL NIET DOEN?
‘Ik word regelmatig gebeld door mensen
die vissen in hun vijver houden en dan
last hebben van vies water. Logisch,
zou je denken, want vissen vervuilen het
water. Toch klopt dat niet. Meestal is het
grootste probleem dat er te veel vissen
in de vijver zitten én dat mensen geneigd
zijn hun vissen te veel bij te voeren.

Daardoor vervuilen de vissen het water
meer dan nodig is. In een natuurlijke
vijver hebben vissen vaak helemaal geen
extra voer nodig, zeker niet in de winter,
als ze het rustiger aan doen.’
NU JE HET ZEGT: WAAR MOET JE
’S WINTERS OP LETTEN?
‘Als je vissen hebt, moet je zorgen dat
de vijver niet dichtvriest, anders krijgen
ze geen zuurstof meer. Bij grote vijvers
loopt dat zo’n vaart niet, bij kleine wel.
Een simpele luchtpomp in het water is
al genoeg om de vijver jaarrond ijsvrij te
houden.’

WWW.VOSTUINVISIE.NL

Vos Tuinvisie
Daniël Vos en zijn collega’s kunnen
aanleg, onderhoud en reparatie van
vijvers verzorgen. Vos Tuinvisie is
specialist in ontwerp, uitvoering en
onderhoud van tuinen.

BEELD Liesbeth van Asselt, Joop Luimes

WAAROM KIEZEN MENSEN VOOR EEN
VIJVER IN HUN TUIN?
‘Daar hebben tuinliefhebbers heel
verschillende redenen voor’, zegt hovenier
Daniël Vos. ‘De een vindt het mooi dat
water altijd ‘leeft’. Een ander kiest ervoor
omdat een vijver vogels en andere dieren
aantrekt, of om er vissen in te houden. Zelf
vind ik water een opvallend ‘ander’ element
in een tuinontwerp. Het geeft je tuin iets
verrassends.’
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Gezondheid

Gezonder eten in een notendop

Balans

in de boodschappen
Weet je door alle voedingshypes ook niet meer wat je in de winkelwagen
moet leggen? Een beetje basiskennis over eten helpt je door het doolhof
van gezonde voeding.

S

onjabakkeren, eten als een
oermens, of afvallen met de
Voedselzandloper: er valt nogal
wat te shoppen op de
dieetmarkt. Soms geven de verschillende
eetgoeroes zelfs adviezen die lijnrecht
tegenover elkaar staan. Zegt de één dat
je vetten vooral moet mijden, de ander
zweert er juist bij. ‘Ook superfoods zijn
ongekend populair’, weet Erwin van Andel,
eigenaar van de Jumbo in Epe. ‘Vroeger
kenden we het woord niet, maar nu
liggen ze allemaal in het schap: chiazaad,
gojibessen, bijenpollen, tarwegras en ga
zo maar door.’ Toch hoef je geen halve
voedingswetenschapper te zijn om gezond
te kunnen eten. Zeker, er is veel discussie
over wat nu precies gezond is. Maar er zijn
wel een paar eenvoudige hoofdlijnen.
BOUWSTOF & BRANDSTOF Heel
simpel gesteld kun je zeggen dat
voeding twee belangrijke functies heeft:
het levert brandstof en bouwstof. De
brandstof – of energie – is nodig om
alle lichaamsprocessen te laten draaien.
Koolhydraten, vetten en eiwitten zijn
belangrijke leveranciers van brandstof.
Op de etiketten van voedingsmiddelen zie
je precies hoeveel: het staat in calorieën
aangegeven. De bouwstof is nodig voor
onder meer weerstand, onderhoud en
groei van het lichaam. Daarbij spelen
bijvoorbeeld vitamines, mineralen, vezels

en antioxidanten een belangrijke rol. Het
is belangrijk dat de verhouding tussen
brandstof en bouwstof in je eten goed
is. Mensen in het Westen krijgen vaak
te weinig bouwstof en te veel brandstof
binnen. Een gebrek aan bouwstoffen
is slecht voor je gezondheid. En te veel
brandstof maakt dik. Ook dat levert
gezondheidsproblemen op. Bekende
boosdoeners zijn patat, chips en fastfood.
Maar ook suikerhoudende frisdranken,
alcohol en koekjes kunnen je flink laten
groeien.
GROEN IN DE KAR Met deze kennis in het
achterhoofd kun je de supermarkt in. Voor
een gezonde basis stuur je het karretje
eerst naar de groenteafdeling. Groenten
en fruit leveren namelijk relatief weinig
calorieën, en wel heel veel vitamines,
mineralen, vezels en antioxidanten: een
mooie mix van brandstof en bouwstof.
Alleen die vezels al zijn essentieel. Ze
helpen om de spijsvertering goed te laten
verlopen. Denk daar even over na voordat
je weer eens sinaasappels perst. Het
vezelrijke deel van het fruit zit namelijk
in de pulp die je meestal weggooit.
‘Natuurlijk is niet iedereen fan van groente
en fruit. Maar doordat de keuze zo groot
is, kun je vaak wel iets vinden wat bij je
past’, zegt Erwin van Andel. ‘En er komen
nog steeds nieuwe producten bij, zoals de
slasoort Little Gem, die lijkt op >>

Gezondheid
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Info
Voor 4 personen
Makkelijk klaar te maken
25 minuten bereidingstijd

RECEPT

Kabeljauwroerbak
DIT GAAT ERIN 250 gram rijstmihoen
| 1 eetlepel sesamzaadjes | 6 eetlepels
wokolie | 2 rode uien | 1 paksoi | 1 eetlepel
geraspte gemberpoeder | 1 snufje zout |
1 snufje peper | 300 gram kabeljauwfilet
| 4 eieren
… EN ZO WERKT HET
1. Wel de mihoen volgens de
aanwijzingen op de verpakking. Rooster
de sesamzaadjes in een droge wok in
enkele minuten goudbruin.
2. Verhit 1/3 van de olie in een wok, bak
de ui 30 sec. op hoog vuur. Voeg de
paksoistelen (het witte gedeelte) toe
en bak al omscheppend ca. 4 min. op
hoog vuur. Voeg de gemberwortel en
het paksoiblad toe, breng het gerecht op
smaak met zout en peper en houdt het
warm onder aluminiumfolie.
3. Verhit de helft van de resterende olie
in de wok. Bestrooi de vis met zout en
peper. Roerbak de vis in ca. 4 min. op
hoog vuur gaar. Schep op het laatste
moment de mihoen door de vis.
4. Verhit intussen in een koekenpan met
antiaanbaklaag de rest van de olie en bak
hier van de eieren spiegeleitjes in.
5. Verdeel de mihoen over de borden.
Schep de paksoi erbij en strooi de
sesamzaadjes erover. Leg het ei ernaast.

TIP Paksoi heeft een vrij uitgesproken
smaak. Je kunt zowel het blad als
de stengels gebruiken. Bak het witte
gedeelte eerst en voeg in een later
stadium het blad toe.

Gezondheid

Lekker snel koken
Een hekel aan koken, maar toch graag
lekker eten? Jumbo heeft een nieuwe lijn
met zo’n dertig bijna-klaarproducten van
topkok Jamie Oliver. Erwin van Andel:
‘Het zijn verse en natuurlijke producten
die snel te bereiden zijn. Gerechten
met vlees, vis, groente, noem maar op.
Je kunt er naar eigen inzicht een paar
ingrediënten aan toevoegen om de
maaltijd compleet te maken.’

ijsbergsla maar knapperiger en pittiger
van smaak is. Ook vergeten groenten,
zoals koolrabi en pastinaak, zijn leuk om
een keer uit te proberen. Veel groenten
zijn voorgesneden te koop, en ingevroren
of ingeblikt. Als je geen tijd of zin hebt
om zelf te snijden of te koken, kun je toch
gezond eten.’
SNELLER VOL Ligt de groene basis
eenmaal in de winkelwagen, dan
is de rest van de winkel aan de
beurt. Bij de wandeling tussen al die
duizenden producten door kan het
brandstof-bouwstof-principe ook
helpen. Kies bijvoorbeeld vaker voor
volkorenproducten (brood, maar ook
pasta) in plaats van witmeelproducten.

Witmeel is vooral brandstof, maar
volkorenmeel is een mooie mix van
brandstof en bouwstof. Dat komt omdat
bij volkorenmeel het vliesje en de kiem
van de graankorrel niet zijn weggegooid.
En juist die delen barsten van de vezels,
vitamines en mineralen. Je krijgt er
energie van én tegelijk komen er allerlei
belangrijke voedingsstoffen je lichaam
binnen. Bovendien zorgen de vezels dat
je je sneller vol voelt. Zo zijn er veel meer
van die uitgebalanceerde pakketjes.
Wat dacht je van peulvruchten, zoals
bonen, kapucijners, linzen en pinda’s.
‘Peulvruchten worden ook gebruikt in
vleesvervangers, bijvoorbeeld in tofu
en tempé. Of in hummus – gemalen
kikkererwten – dat je op brood kunt
eten of als dipsaus’, zegt Erwin. Een
andere topper voor de gezondheid is
(ongezouten) noten. Regelmatig eten van
een handjevol zou de kans op hart- en
vaatziekten verlagen. Dat geldt ook voor
vette vis.
ALTERNATIEVEN Een laatste aanrader:
varieer volop. Hoe meer variatie, hoe
meer verschillende bouwstoffen je
binnen kunt krijgen. Probeer nieuwe
soorten groenten uit. Kies bij producten
voor de gezondste variant: zilvervliesrijst
(een soort ‘volkorenrijst’) in plaats van

gewone. Koop eens een vegaburger
in plaats van een hamburger. En pak
een ander tussendoortje mee: noten,
gedroogde abrikozen, volkorencrackers.
‘In magazines zoals Hallo Jumbo kun
je heel veel lekkere ideeën vinden om
gevarieerd te eten’, zegt Erwin. ‘Niet
alleen bij het diner, maar ook bij de lunch
of bij de koffie. Leuk om in het weekend
uit te proberen als je wat meer tijd hebt
en vrienden op bezoek krijgt.’

WWW.JUMBO.COM

Jumbo Van Andel
Aan het Gruttersplein in Epe zit
supermarkt Jumbo Van Andel, met een
assortiment van circa 30.000 producten.
De winkel is alle dagen behalve zondag
geopend van 8.00-20.00 uur (vrijdag tot
21.00 uur).

BEELD Martin Hogeboom
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PASSIE VOOR DESIGN...
... dat is wat Banana bird beweegt.
We zijn een creatieve ontwerpstudio voor print en online.
Onze kern: het creëren van design dat je raakt.

www.bananabird.nl
info@bananabird.nl
europalaan 20
3526 KS Utrecht
06 – 18 43 90 06

DESIGN

|

CREATIE

|

Banana Bird
COMMUNICATIE

Ontspanning in uw tuin
Een druk leven, veel stress en weinig tijd voor echte ontspanning? Een spa zou voor u
de oplossing kunnen zijn, zowel in de zomer als in de winter. Vanaf het moment dat u
in de spa gaat zitten, ervaart u een intens gevoel van ontspanning, warmte en rust.

3000 m2
showroom

Spas
Infraroodcabines
Zonnebanken
Sauna’s
Zwembaden
Fitness
Tuinmeubelen
Veranda’s
Zuiderzeestraatweg 241
8096 BK Oldebroek
Tel. (0525) 63 16 18

rhodos.nl
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Vrije tijd

De kunst
van gastvrijheid

Hoe is het om van gastvrijheid je beroep te maken? Gastvrouw, gastheer, chef-kok en
souschef van Dennenheuvel in Epe vertellen hoe zij gasten op en top laten genieten.

Gastheer Alec Drost (47)

Gastvrouw Yvonne Zaal (33)

‘Het is leuk als je iemand verrast met een
sprekende wijn’

‘Het gaat om de gast: die moet zich gezien
voelen’

‘Het mooiste aan mijn werk vind ik het à la carte lopen. Ik houd
van het sfeertje dat ’s avonds in het restaurant hangt. Gasten
komen er om echt te genieten en tot rust te komen, en je kunt
daaraan bijdragen met persoonlijke aandacht en goed advies.
Een van de manieren waarop ik dat doe is door het geven
van aanbevelingen bij de wijnkaart. Pas vroeg een gast me
of een bepaalde wijn goed zou smaken bij zijn maaltijd. Het
was een prima keuze, maar ik tipte hem ook een andere wijn.
Die viel heel goed in de smaak. Zo probeer ik gasten prettig te
verrassen – ook met het wijnaanbod. Samen met Wijnkoperij
Kroese zorg ik dat de selectie steeds vernieuwend blijft.
Uiteindelijk beleef ik het meeste plezier aan
het samenspel met de gast. Als je merkt
dat iemand zich écht thuis en op zijn
gemak voelt, heb ik mijn werk goed
gedaan.’

‘Voor mij is gastvrijheid: mensen behandelen zoals je zelf
behandeld wilt worden. Ik hoop dat mijn gasten naar huis gaan
met de ervaring dat ze hebben gekregen waar ze op hoopten,
en liefst nog iets meer. Dat zit vaak in kleine dingen. Ik vind
het bijvoorbeeld vervelend als ik in een restaurant zelf om een
drankje moet vragen. Daarom let ik erop of iemands glas bijna
leeg is en vraag dan of hij nog iets wil – zonder opdringerig te
zijn. Zulke details doen ertoe.
Als er een feest is, doe ik er alles voor om het zo goed
mogelijk te laten aansluiten op de persoonlijke wensen van de
hoofdgasten. Bijna niets is me te gek. Voor hen is zo’n trouwerij
of jubileum een heel bijzondere
gebeurtenis. De kunst is dan
om zó zichtbaar te zijn dat
je direct kunt inspringen op
vragen, maar zo onzichtbaar
dat je niet opvalt. Het gaat
om de gast: díé moet zich
gezien voelen.’

Vrije tijd
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Chef-kok Age Steunebrink (53)
‘Vers en ambachtelijk: daarmee zet je iets
moois op tafel’

Souschef Stefan Appels (27)
‘Ik geniet het meest als er druk op de ketel
staat’
‘Voor mij is koken met verse producten een must. Ik wil onze
gasten laten zien dat er echt ‘werk’ achter onze diners zit. Vaak
doen we het ook nét even anders dan andere restaurants.
Zoals met ons concept ‘vorstelijk dineren’: je krijgt tien heerlijke
gangen, maar je betaalt geen sterrenprijs. Ook aan de buffetten
geven we een eigen draai. Geen grote schalen, maar kleine
bordjes met een lekker hapje. Het grappige is: dat wordt veel
beter gegeten.
Juist vanuit de keuken kun je goed inspelen op de persoonlijke
wensen van gasten. Heeft iemand een allergie, dan passen
we het diner daarop aan. En wil je bij de tournedos graag een
andere groente van de kaart, dan doen we dat.’

WWW.DENNENHEUVEL.NL

Dennenheuvel
Dennenheuvel is een sfeervol restaurant en
viersterrenhotel in het groene gebied tussen Epe en
Heerde. Je kunt er terecht voor lunch, diner à la carte en
een overnachting. Het is ook een geliefde locatie voor
feesten, conferenties, zakenlunches en businessborrels.

BEELD Martin Hogeboom

‘Het mooiste aan de keuken vind ik het ambachtelijke werk.
Aan de slag met producten uit de streek, die je zelf bewerkt.
Een bouillon maken die je een paar dagen laat trekken
om op smaak te komen. Zalm die je zelf marineert en dan
laat roken, zodat ze een heel eigen smaak krijgt. Of wild
uit onze achtertuin, de Veluwe – en dan niet alleen hert en
zwijn, maar ook fazant, haas en eend. Gasten komen daar
speciaal voor naar Dennenheuvel.
Elk kwartaal maak ik met de souschef een nieuwe kaart
die aansluit op het seizoen. We hebben legio ideeën om uit
te voeren. Zo heb ik pas al staan experimenteren met een
lekker lamshammetje – dat wil ik dit voorjaar op de kaart
hebben. Natuurlijk kost zo’n ambachtelijke aanpak veel tijd.
Maar uiteindelijk zet je een heel mooi product op tafel. En
dat waarderen mensen.’

‘Aan een mals zwijntje

proef je het bos’
Lekker en eenvoudig klaarmaken van wild

Een smakelijke stoofpot met wild zwijn of een malse hertenbiefstuk: de herfst is bij
uitstek het seizoen om wild te serveren. Met de nieuwste braadtechnieken is dat een
fluitje van een cent.

Z

odra de bladeren beginnen te vallen,
start het jachtseizoen op klein wild. Voor
grootwild is de bejaging dan al
begonnen. Wil je vlees uit de natuur proeven, dan is
dit het moment – van konijn en fazant tot edelhert
en zwijn. Slager Herman ter Weele krijgt ze vooral uit
de gebieden van Geldersch Landschap & Kasteelen
en Staatsbosbeheer. Maar ook de lokale jagers doen
een duit in het zakje. ‘Als dat wild hier binnenkomt,
slachten we het en laten het gemiddeld zo’n veertien
dagen rijpen. Dat geeft het vlees een volle smaak.’
HERT OP DE KAART Voor de beginner is het de
vraag welk vlees je het beste kunt kiezen. ‘Als je

voor het eerst wild eet, zou ik hert, zwijn of fazant
adviseren’, zegt Herman. ‘Een hertenbiefstuk doet
wel wat denken aan koe, maar is iets verfijnder.
Ook vlees van een vet zwijntje is toegankelijk van
smaak, maar toch anders dan gewoon vlees. Je
proeft het bos. Dat geldt ook voor fazant. Een haas
of een eend bijvoorbeeld is veel meer uitgesproken.
Heerlijk, maar wel even wennen. Zo heeft elk wild
z’n eigen karakter.’
HOUD HET SIMPEL Voor het klaarmaken van het
‘wilde vlees’ heb je geen speciale kookkunsten
nodig. Herman: ‘Houd het simpel. Doe wat zout en
peper op zo’n hertenbiefstukje en bak ‘m als een

Vrije tijd

WOKBRANDER Aan een traditionele keuken heb
je in principe genoeg om met wild aan de slag te
gaan. Volgens keukenspecialist Leontine Slegers
kun je zowel op gas als op inductie en keramisch
prima vlees braden. ‘Tegenwoordig zijn er ook
combinatiekookplaten te koop. Atag bijvoorbeeld
maakt inductiekookplaten met een geïntegreerde
wokbrander op gas. Die brander kun je gebruiken om
te wokken maar ook om vlees aan te braden. Op z’n
laagste stand is het een sudderpitje voor het stoven
van een schotel.’
GAAR STOMEN Mocht je toch aan een nieuwe
keuken toe zijn, dan is de aanschaf van een
combistoomoven een tip. Leontine: ‘Ideaal voor het
bereiden van groente en brood, maar óók voor een
stuk wild of een stoofpot. Door de combinatie van

temperatuur met stoom krijgt het vlees een heerlijk
knapperig laagje én blijft het mals. Je hoeft het van
tevoren alleen maar even aan te braden. Vaak hebben
die ovens een kerntemperatuurmeter die je in het
vlees steekt. De oven zorgt dan zelf voor de perfecte
temperatuur. Het brandt niet aan en je hoeft er niet bij
te blijven: lekker eenvoudig.’
KLASSIEK FORNUIS Wil je als kookliefhebber écht
geld uittrekken voor het optimale gevoel bij het
maken van je wildstoofpot, dan kun je kiezen voor een
klassiek fornuis. ‘Stoves en Steel maken prachtige
fornuizen met meerdere ovens’, zegt Leontine. ‘Je
hoeft daar trouwens geen kookgek voor te zijn. Veel
mensen vinden zo’n fornuis gewoon mooi in de
keuken, en geef ze eens ongelijk.’ Herman heeft de
hand in ieder geval al aan de knoppen: ‘Vanavond
staat er een stevige wildschotel op het menu!’

WWW.SLEGERSNATUURSTEEN.NL
WWW.SLAGERIJTERWEELE.NL

Slegers Natuursteen, Keuken en Bad
Slegers Natuursteen, Keuken en Bad verkoopt

en plaatst keukens en badkamers, en tegel- en
betonvloeren. Je bent er ook aan het juiste adres voor
woonaccessoires, stucwerk en interieuradvies.

Slagerij Ter Weele
Slagerij Ter Weele slacht en verkoopt vee en wild.
De slagerij verzorgt ook buffetten en barbecues. Ze
levert aan particulieren en horecaondernemingen.

BEELD Martin Hogeboom

gewone biefstuk. Dan komt het vlees het beste tot
zijn recht. Met marinades en specerijen maskeer
je de smaak alleen maar. Wat natuurlijk wel een
aanrader is, is een stoofpot uit de oven. Het wild is
daarin een goede smaakmaker, gecombineerd met
groentes en kruiden.’
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Wij werken mee aan deze editie van OM | WNN
Baksteen & Pul financiële dienstverleners

Dick.And.Co

LetterLine Reclame

De Lindehove 3, 8161 EA Epe

Dorpsstraat 21, 8181 HL Heerde

Brinklaan 3, 8161 CW Epe

tel. (0578) 696 623

tel. (0578) 69 47 05

tel. (0578) 61 41 81

info@baksteenpul.nl

dick@dickenco.nl

info@letterline.nl

www.baksteenpul.nl

www.dickandco.nl

www.letterline.nl

Banana bird

Elektra

Lokhorst accountancy & advies

Europalaan 20, 3526 KS Utrecht

Korte Veenteweg 4, 8161 PC Epe

Parkweg 10, 8161 CK Epe

tel. (06) 18 43 90 06

tel. (0578) 61 25 38

tel. (0578) 61 41 61

info@bananabird.nl

info@elektrabv.nl

info@lokhorst-epe.nl

www.bananabird.nl

www.elektrabv.nl

www.lokhorstepe.nl

Bloemsierkunst Maarten

Fix4You

Notariskantoor Wassink & Vermeulen

Marktplein 6, 8161 EE Epe

Populierenlaan 7, 8051 DA Hattem

Stationsstraat 6, 8161 CR Epe

tel. (0578) 62 35 05

tel. (06) 51 61 86 21

tel. (0578) 67 81 00

&

info@fix4you.nu

info@wassinkvermeulen.nl

Marktplein 1, 8171 CJ Vaassen

www.fix4you.nu

www.wassinkvermeulen.nl

info@bloemsierkunst-maarten.nl

Het Familierechtkantoor

Peter Wellen Hair

www.bloemsierkunst-maarten.nl

Terborchstraat 8, 8011 GG Zwolle

Willem Tellstraat 3, 8162 ET Epe

&

tel. (0578) 61 00 36

Blokhutwinkel

De Lindehove 3, 8161 EA Epe

info@peterwellenhair.nl

Zonnehorst 11, 7207 BT Zutphen

tel. (038) 773 90 60

www.peterwellenhair.nl

tel. (0575) 200 200

info@hetfamilierechtkantoor.nl

info@blokhutwinkel.nl

www.hetfamilierechtkantoor.nl

tel. (0578) 57 59 71

www.blokhutwinkel.nl

Plank & Vloer Epe
Hoofdstraat 11, 8162 AA Epe

Jasmijn Tas en Reis

tel. (0578) 63 16 00

De Haan Makelaars

Sint Martinusplein 6, 8161 ED Epe

plankenvloer@planet.nl

Brinklaan 5, 8161 CW Epe

tel. (0578) 62 87 30

www.plankenvloerepe.nl

tel. (0578) 613 000

info@jasmijntassen.nl

epe@dh-makelaars.nl

www.jasmijntassen.nl

www.dh-makelaars.nl

Pronk Beregening
Patrijsweg 10, 8161 VJ Epe

Jumbo Van Andel

tel. (06) 57 54 54 54

Dennenheuvel

Gruttersplein 15, 8161 HN Epe

info@pronkberegening.nl

Heerderweg 27, 8161 BK Epe

tel. (0578) 67 69 10

www.pronkberegening.nl

tel. (0578) 61 23 26

epe@jumbo.com

info@dennenheuvel.nl

www.jumbo.com

www.dennenheuvel.nl

Rhodos Wellness
Zuiderzeestraatweg 241, 8096 BK Oldebroek

Juwelier Huijssoon

tel. (0525) 63 16 18

De Wijnbergen

Hoofdstraat 66, 8162 AK Epe

info@rhodos.nl

Korte Veenteweg 8, 8161 PC Epe

tel. (0578) 61 22 44

www.rhodos.nl

tel. (0578) 66 28 80

info@juwelierhuijssoon.nl

info@dewijnbergen.nl

www.juwelierhuijssoon.nl

www.dewijnbergen.nl

Rijwielspeciaalzaak Van de Put
Hagestraat 8-10, 8181 EB Heerde

Kuijt Women & Menswear Epe

tel. (0578) 69 16 09

De Wilcon

Marktplein 13, 8161 EE Epe

info@rijwielzaakvandeput.nl

Eperweg 35, 8181 EV Heerde

tel. (0578) 61 24 63

www.vdput.nl

tel. (0578) 69 17 17

info@kuijt-mode.nl

info@dewilcon.nl

www.kuijt-mode.nl

www.dewilcon.nl
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Lezers
Rozendal HomeElectro

Van Mossel Jaguar Land Rover Zwolle

Zwolseweg 7, 8181 AA Heerde

Oude Meppelerweg 2, 8024 AB Zwolle

tel. (0578) 69 14 89

tel. (038) 30 31 020

info@rozendal.nl

w.leurink@van-mossellandrover.nl

www.facebook.com/rozendalhomeelectro

www.van-mossellandrover.nl

Service Apotheek Epe

Van Schoonhoven IJzersterk

Willem Tellstraat 17, 8162 ET Epe

Hammerstraat 1a, 8161 PH Epe

tel. (0578) 62 71 99

tel. (06) 20 58 68 79

apotheek.epe@planet.nl

info@vanschoonhovenijzersterk.nl

www.apotheekepe.leef.nl

www.vanschoonhovenijzersterk.nl

Sfeerhuys Budding

Van Vemde Schilderwerken

Nachtegaalweg 21a, 8075 AW Elspeet

Beekstraat 12, 8162 HB Epe

tel. (0577) 49 15 09

tel. (0578) 61 24 59

info@haardenhuysbudding.nl

info@vanvemde.nl

www.sfeerhuysbudding.nl

www.vanvemde.nl

Slagerij G. Ter Weele & Zn

Vos Tuinvisie

Houtweg 8, 8167 PL Oene

Van Zelmstraat 9a, 8162 AV Epe

tel. (0578) 64 12 05

tel. (0578) 56 10 15

&

info@vostuinvisie.nl

Hoofdweg 55, 8166 AD Emst

www.vostuinvisie.nl

Wat vonden lezers van de eerste editie van
OmWonen? Een greep uit de reacties.

Aangename verrassing
Uw nieuwe blad ziet er geweldig mooi uit, leest ook
prettig en bijna alle artikelen zijn interessant. Het
enige wat in mijn ogen niet logisch is, is de naam. Ik
moest eerst het voorwoord lezen om te weten wat de
betekenis van de letters op de cover is. Maar verder is
het een aangename verrassing. Ik ben nu al benieuwd
naar de tweede editie!
Dianne Menkhorst

tel. (0578) 66 20 00
winkel@slagerijterweele.nl

Waaijenberg Schoenmode

www.slagerijterweele.nl

Hardenbrink 46, 8161 CP Epe
tel. (0578) 61 23 92

Slegers Natuursteen, Keuken & Bad

info@waaijenbergschoenmode.nl

Radeweg 10c, 8171 MD Vaassen

www.waaijenbergschoenmode.nl

tel. (0578) 57 77 40
verkoop@slegersnatuursteen.nl

Wissel Bouw

www.slegersnatuursteen.nl

Blekersweg 16a, 8162 RK Epe
tel. (0578) 61 43 01

Studio Verzorgd + Mooi

info@wissel-bouw.nl

Elburgerweg 3, 8162 NN Epe

www.wissel-bouw.nl

tel. (06) 30 63 01 84
info@verzorgdenmooi.nl
www.verzorgdenmooi.nl

OVER OMWONEN
Het woon- en lifestylemagazine OmWonen wil bewoners van de regio Epe/
Heerde inspireren met verhalen over wonen en werk, mode, financiën,
gezondheid en vrije tijd. OmWonen is een initiatief van de Eper bedrijven
Baksteen & Pul financiële dienstverleners, Elektra, Van Vemde Schilderwerken
en Vos Tuinvisie. Het magazine verschijnt tweemaal per jaar.
Wil je meer weten over OmWonen, of denk je erover om mee te doen aan
de komende editie? Kijk op onze site www.omwonen.online voor meer
informatie, of stuur een e-mail naar info@omwonen.online.

Rozenhof
Leuk initiatief. In de voorjaarseditie stond een
lezenswaardig stukje van Jan Paasman. Een aantal
zaken kon ik mij als oud-Epenaar goed herinneren.
Helaas ook het foute bijschrift bij foto 4. Dit betreft
geen villa buiten Epe, maar hotel De Rozenhof, in volle
glorie. Op de plek staat nu de gelijknamige serviceflat.
Vooruitgang is niet altijd beter!
Drs. H.G.W. Visschers
Reactie van de redactie: Deze villa stond inderdaad
jarenlang bekend als Hotel Rozenhof, maar ze werd ooit
gebouwd als de Brinkgreve, net buiten Epe. Jan Paasman
vertelt op pag. 18 de geschiedenis van dit pand.

Informatief blad
Verrassend goed informatief blad. Met plezier en
aandacht gelezen.
Menno Kroone

OOK REAGEREN?
We zijn benieuwd wat je van OmWonen vindt. Laat
het weten via info@omwonen.online.

VAN MOSSEL, EEN BEKEND ADRES IN DE REGIO
U kent ons natuurlijk al als Land Rover dealer. Ook voor
Jaguar kunt u natuurlijk rekenen op de uitstekende service en
vakmanschap waar Van Mossel om bekend staat. U bent van
harte welkom in één van onze showrooms.

Van Mossel Jaguar Land Rover Apeldoorn
Oude Apeldoornseweg 40 A, 055 368 28 47
Van Mossel Jaguar Land Rover Zwolle
Oude Meppelerweg 2, 038 303 10 20
Min./max. gecombineerd verbruik: 3,8-8,3 l/100km, resp. 26,3-12,3 km/l, CO2-uitstoot resp. 99-197 g/km.

