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Een gezellig centrum, een prachtige natuur om de hoek. Statige oude 
villa’s die herinneren aan het oude dorp, waar Wim Sonneveld over 
zong. Een gemeenschap die groot genoeg is om te genieten van alle 
voorzieningen, en klein genoeg om elkaar niet over het hoofd te zien. 
Als je erbij stilstaat, besef je dat de gemeente Epe veel biedt wat het 
wonen en werken een beetje mooier kan maken.

Met het nieuwe magazine OmWonen maken we ons sterk voor 
een goed leven in en om gemeente Epe. Samen met ondernemers 
Janet van de Poll, Daniël Vos en Mark van Emmerik heb ik het 
initiatief genomen om dit magazine uit te geven. Meer dan twintig 
ondernemers en een aantal dorpsgenoten haakten aan. Samen delen 
we veel, waaronder de passie om mensen te helpen met een luisterend 
oor, persoonlijk advies, goede service en hoogwaardige producten.

OmWonen staat vol nieuws, tips, trends en verhalen over het wonen in 
gemeente Epe en omgeving. Over dat wat je verder helpt. En dat kan 
van alles zijn. Een heerlijke wandeling door de natuur. Een goed plan 
voor de nieuwe tuin die je wilt aanleggen. Een gesprek bij de notaris 
dat je helpt om een levenstestament op te stellen. Of een financieel 
advies waardoor je met minder zorgen naar de toekomst kunt kijken.

Natuurlijk zijn we heel benieuwd wat je van OmWonen vindt. Een 
reactie is van harte welkom bij de betrokken ondernemers of via 
info@omwonen.online. In het najaar valt de tweede editie op de mat. 
Voor nu: geniet van OmWonen! 

Rudo Baksteen

Voor een mooi leven  
     in Epe & omgeving
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e gevel van de Parkweg 10 in Epe gaat schuil 
achter de steigers. In de lentezon is het aangenaam 
werken voor de schilders. De eerste verf is 

gestreken, en de kleur springt meteen in het oog. Nog 
geen jaar geleden was dit de gevel van het Delicatessen en 
Reformhuis. Straks kijkt het pand met een nieuw gezicht 
uit over het Marktplein. De voormalige winkel is namelijk 
eigendom geworden van Lokhorst accountancy & advies, en 
is gerenoveerd tot kantoor.

MARKANT  Door de verbouwing kreeg het pand aan de 
Parkweg zijn karakteristieke gevel terug. De brede winkelpui 
verdween en maakte plaats voor markante ramen – naar het 
model van de ruiten die er ooit bij de bouw ingezet waren. 
Binnen in de woning werden de ruimtes opnieuw ingedeeld. 
Accountant Martin Lokhorst vertelt: ‘Toen was het de beurt 
aan de schilder. Kleuren zijn mijn vak niet, dat laat ik graag 
aan anderen over. Van Vemde Schilderwerken heeft me 
daarbij geholpen. Dat ging een stap verder dan alleen het 
schilderen. Marc Schroten, deskundige bij Van Vemde, 
bedacht een kleurenplan voor de binnen- en buitenkant, 
maar keek ook naar de complete afwerking, van de vloer tot 
de sierlijsten langs het plafond.’ >>

Kleur 
bekennen

Schilderen is vaak de laatste klus bij het afwerken van je huis, maar wel een 
van de meest bepalende onderdelen. Pak je het schilderwerk goed aan, dan 
geeft het – letterlijk – kleur aan je leven. Portret van een schilderproject, 
van start tot finish.

D
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GOEDE BASIS  Juist zo’n totaalaanpak 
maakt dat je huis echt anders wordt, is 
de ervaring van Marc Schroten. ‘Het is 
de kunst om verder te kijken dan alleen 
het schilderwerk. Stap één is: zorg dat 
je basis goed is. Dit pand heeft mooie 
klassieke ramen. Als je die raamkozijnen 
aftimmert met een passende plint, komt 
dat authentieke karakter veel meer tot 
zijn recht. Dat geldt ook voor de deuren: 
bij een paneeldeur past een stijlvolle plint 
rond het kozijn. En met een wat hogere 
plint lang de vloer en een sierlijst met 
een profiel langs het plafond maak je een 
ruimte helemaal af.’

GEWAAGD VOORSTEL  De tweede stap 
is de kleur. Marc: ‘In het ideale geval – 
zoals bij Martin – stem je de kleur van 
de vloeren, de muren en het houtwerk 
precies op elkaar af. Ik maak meestal 
twee kleurideeën als ik met een woning 
aan de slag ga. In dit geval had ik een wat 
klassieker voorstel, met wit en groen: dat 
past prima bij zo’n wat ouder pand. Maar 
ik had ook een wat gewaagder voorstel 
met donkere en lichte tinten: net zo 
stijlvol, maar wel verrassender. Daarmee 

 | Het is leuk 
als je de vrije hand 
krijgt in een project, 
zeker als je iets 
verrassends mag 
doen |

kun je het gebouw een heel andere 
uitstraling geven. Op zo’n moment moet 
je ‘kleur bekennen’: kies je liever de veilige 
weg, of wil je het echt ánders doen?’

EEN TINT VERSCHIL  Martin Lokhorst 
koos voor de verrassende variant en de 
schilders gingen aan de slag. Maar pas 
nadat ze de proef op de som hadden 
genomen. Marc: ‘Met de keuze voor een 
kleur ben je er nog niet. Ik zet altijd eerst 
een paar tinten van zo’n kleur op de 
muur, want een tint kan heel verschillend 
uitvallen. Pas als je zeker weet dat je 
de goede kleur hebt, kan het schilderen 
beginnen. Dat geldt ook voor zaken zoals 
plinten en sierstrips: houd zo’n strip of 
plint eerst even langs het kozijn of het 
plafond, voordat je de boel vasttimmert 
of lijmt. Dan pas merk je hoe het uitvalt.’

DE VRIJE HAND  Tijdens het 
schilderproces ging Martin regelmatig 
even kijken hoe het ervoor stond: ‘Je 
ziet dan dat er vakmensen aan het werk 
zijn die graag met hun ambacht bezig 
zijn.’ Volgens Marc kost dat bij zo’n 
project ook geen moeite: ‘Het is leuk als 



WIE:  Marc Schroten (schilder en bouwkundige) 
en Janet van de Poll, eigenaren van Van Vemde 
Schilderwerken.
WAT:  Van Vemde bestaat al sinds 1898. Het 
bedrijf verzorgt binnen- en buitenschilderwerk, 
wandafwerking, beglazing, kleuradvies en 
algemeen onderhoud. Van Vemde werkt met een 
team van twaalf medewerkers.
TIP:  ‘Het schoonmaken van dakgoten is een 
vervelend en soms gevaarlijk klusje. Met een 
dakgootfilter heb je altijd bladvrije dakgoten. 
Wij maken deze filters ter plekke op maat en 
installeren deze in elke dakgoot.’

In de kantlijn
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je de vrije hand krijgt, zeker als je iets 
verrassends kunt doen. Zodat mensen 
die al jaren langs zo’n pand rijden, opeens 
denken: hé wat is daar gebeurd?’

NIEUWE JAS  Voorlopig is het alleen nog 
de bínnenkant van de Parkweg 10 die de 
nieuwe jas heeft aangetrokken. Aan de 
buitenkant wordt op deze voorjaarsdag 
hard gewerkt. De gevel kan binnenkort 
door alle bezoekers aan het Marktplein 
worden gekeurd. De schilder geeft nog 
even een laatste advies vanaf de steiger: 
‘Bespaar nooit op het materiaal voor 
het buitenwerk, want dat vertaalt zich 
in een kortere levensduur. En maak 
het schilderwerk jaarlijks schoon met 
professionele middelen. Dat zorgt zeker 
voor een langere levensduur.’
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Onderhoudscheck

Bij het onderhoud van een huis komt veel kijken: van schilderwerk tot kleine of 
grotere reparaties aan de binnen- en buitenkant. ‘We merken steeds vaker dat 
mensen het prettig vinden om al het onderhoud door één vertrouwde partij te laten 
doen, zodat ze een eerlijk advies krijgen en niet alles zelf hoeven te regelen’, vertelt 
Janet van de Poll, mede-eigenaar van Van Vemde en partner van Marc Schroten. 

Het schildersbedrijf heeft daarom het pakket ‘Onderhoud op orde’ ontwikkeld. 
‘Samen met de klant zetten we al het onderhoud van de woning en bijgebouwen 
op een rij. We letten dan niet alleen op het schilderwerk, maar ook op de 
bouwtechnische kanten. Daarbij kunnen problemen spelen zoals lekkage en 
houtrot. Het kan je veel onnodige kosten besparen als je dit vroegtijdig opspoort. 
Na de check bespreken we met de bewoners wat er aan onderhoud moet 
gebeuren. Ze kunnen dan aangeven wat ze zelf denken te gaan doen of wat ze 
willen laten uitvoeren. Hiervoor brengen wij een offerte uit, zodat de bewoners 
weten wat het zal gaan kosten. Willen mensen daarmee verder, dan regelen wij dat 
het onderhoud door de juiste vakmensen gebeurt. De hoge eisen die wij aan ons 
eigen bedrijf stellen, gelden ook voor de bedrijven waarmee we samenwerken. Het 
werk wordt vakkundig en met garantie uitgevoerd.’



‘Winst zit niet alleen in euro’s, 
maar net zo goed in werkplezier’

Bij accountancy en advies draait het om meer dan getallen alleen. Een gesprek met 
het team achter de nieuwe voordeur van Parkweg 10, over de vraag hoe je als 

particulier of bedrijf gezonde winst kunt boeken.
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WIE:  Martin Lokhorst is eigenaar van Lokhorst 
accountancy & advies in Epe.
WAT:  Met een team van vier mensen verzorgt 
Martin Lokhorst accountancy, financieel advies 
en aanverwante services zoals administratieve 
dienstverlening.
TIP:  ‘Ga eenmaal per jaar om tafel zitten om je 
financiële toekomst te bekijken. Dat hoeft niet 
met een accountant, het kan net zo goed met je 
vrouw, of met een vriend(in). Bedenk waar je over 
één, vijf of tien jaar wilt staan en wat je daarvoor 
nodig hebt.’

In de kantlijn
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Nog even en dan worden de steigers opgeruimd 
en is de buitengevel klaar. Maar binnen is 
alles al volop in bedrijf. Het is genieten in dit 
nieuwe kantoor – heel wat anders dan het 
zolderkamertje waar eigenaar Martin Lokhorst 
in 2011 begon. ‘Dit is een mooie plek om onze 
eigen cultuur neer te zetten’, zegt hij. ‘Bij veel grote 
accountantskantoren is de trend toch vaak ‘ieder 
voor zich’. Wij willen er graag samen voor onze 
klanten zijn. In ons kantoor werken we met elkaar 
in dezelfde ruimte. Daardoor vindt het overleg op 
een heel natuurlijke manier plaats.’ 

PARTICULIER EN ONDERNEMER  Zoals je van 
accountants en adviseurs mag verwachten, is 
geld de rode draad in het werk van Martin en zijn 
team. De accountant geeft inzicht in de cijfers, 
de adviseur geeft gericht advies. ‘Op die manier 
helpen we allerlei partijen: van particulieren 
tot grote ondernemingen’, vertelt Martin. ‘De 
werkzaamheden lopen uiteen van een aangifte 
inkomstenbelasting, het boeken van financiële 
gegevens tot een jaarrekening, tot advisering bij 
overnames en financieringen. Het is steeds weer 
de uitdaging om met mensen te kijken of ze een 
stap kunnen zetten die winst oplevert. Die winst 
hoeft trouwens niet alleen in euro’s te zitten. Het 
kan ook zitten in meer werkplezier, of in een betere 
uitstraling van je bedrijf.’

TE LANG WACHTEN  Martin adviseert ook 
veel ondernemers met een eigen bedrijf. Wat 
hem opvalt is dat nogal wat ondernemers lang 
wachten met het regelen van hun financiële 
toekomst. ‘Het is belangrijk om op tijd te gaan 
nadenken over bepaalde zaken. Hoe denk je over 
bedrijfsopvolging, hoe ga je om met vastgoed, 
hoe staat het met je pensioen? Sommige mensen 
hebben hun pensioenvermogen in hun bedrijf 
zitten. Als je de onderneming rond je 65ste dan 
niet verkocht krijgt, heb je niets. Door op tijd te 
beginnen, kun je zulke scenario’s voorkomen.’

RESULTAAT  ‘Het mooie van ons vak is dat je heel 
onderbouwd kunt aantonen dat een financiële 
beslissing tot een bepaald resultaat leidt’, vindt 
Martin. ‘Doordat je inzicht krijgt in de boekhouding 
en doordat je het bedrijf en de mensen erachter 
leert kennen, kun je tot een gericht advies komen. 
Sommige ondernemers zijn echt geholpen met 
een stuk inzicht in de financiële processen. Op die 
manier kunnen we klanten  soms verder op weg 
helpen, of de weg omhoog laten inslaan.’

WWW.LOKHORSTEPE.NL

Investeren in het dorp
‘Naast mijn werk ben ik voorzitter van 
de Stichting Promotie Gemeente Epe en 
vicevoorzitter van de ondernemersvereniging. 
Epe heeft relatief veel voorzieningen en vaak 
komen bewoners van buiten juist daarom 
in het dorp wonen. Ik hoop dat zij zich ook 
betrokken voelen en maatschappelijk, sociaal 
en financieel willen investeren in het dorp. 
Samen kunnen we het mooie van Epe in stand 
houden.’



‘We willen met 
een veilig gevoel 
kunnen verhuizen’
Voor Henk en Monique de Jong was de aankoop van een nieuw huis het moment 
om zich af te vragen hoe hun financiële toekomst er eigenlijk uitzag: ‘We wilden 
onze risico’s en mogelijkheden graag helder in beeld hebben voordat we tot de 
koop over zouden gaan.’



og even en dan is de handtekening voor 
hun nieuwe huis gezet. Henk (55) en 
Monique (51) de Jong gaan verhuizen, 

omdat ze graag dichter bij hun kinderen en 
kleinkind willen wonen. In een nieuwbouwproject 
kopen ze een woning naast die van hun dochter 
en schoonzoon. Maar voordat het zover is, moet 
alles financieel op orde zijn. Daarom liepen ze bij 
Baksteen & Pul financiële dienstverleners naar 
binnen voor een advies. Monique vertelt: ‘We 
waren al eens bij een hypotheekadviseur geweest, 
maar daar hadden we een minder goed gevoel 
bij. We zochten iemand die naar ons complete 
financiële plaatje zou kijken en zou aangeven wat 
de plussen en minnen waren.’ 

VEEL VRAGEN  Voor Henk en Monique speelden er 
namelijk best wat vragen. Henk werkte jarenlang 
voor de woningstichting in Epe, maar verloor vorig 
jaar zijn baan. Sinds begin dit jaar heeft hij een 
nieuwe baan als schade-expert, maar nog met een 
jaarcontract. Ze vroegen zich af of je dan wel een 
hypotheek kunt krijgen. Een nieuwe  >>

N



werkgever betekent ook een nieuw pensioen, maar 
hoeveel pensioen hadden ze tot nu toe eigenlijk
opgebouwd? En zou de hypotheek ook nog 
betaalbaar zijn als Henk over twaalf jaar met 
pensioen zou gaan?

LEVENSSTANDAARD  Meer duidelijkheid was 
dus welkom. Het echtpaar ging met financieel 
adviseur Auke Pul om tafel en legde hun situatie 
voor. Monique: ‘Eigenlijk was onze centrale 
vraag: als we dit huis kopen, kunnen we dan onze 
levensstandaard houden, óók na het pensioen? 
Auke begreep meteen dat het ons om veel meer te 
doen was dan de hypotheek alleen. Dat was voor 
ons een verademing: bij de hypotheekadviseur 
waren we niet verder gekomen dan het bedrag dat 
we konden lenen.’

AANDACHTSPUNTEN  ‘Door het gesprek kregen 
we een goed beeld van onze financiële risico’s en 
wat we daartegen konden doen’, vertelt Henk. ‘We 
hoefden ons gelukkig weinig zorgen te maken, 
maar er waren wel wat aandachtspunten. Om een 
voorbeeld te noemen: als ik onverwacht overlijd 
voor mijn pensioen, is het voor Monique de eerste 
tijd geen vetpot. Het kan dus verstandig zijn om 
daarvoor een aanvullende verzekering af te sluiten. 
En op het moment dat ik met pensioen ga, krijgt 
Monique eerst nog geen pensioen. In die periode 
hebben we dus tijdelijk wat minder inkomsten. 

 | Monique: We 
vroegen ons af: als 
we dit huis kopen, 

kunnen we dan onze 
levensstandaard houden, 

ook ná het pensioen? | 

Financiën12
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 | Henk: We 
weten nu dat we 
de komende jaren 
goed en betaalbaar 
wonen | 

AUKE PUL: ‘MIJN WERK IS HET OPLOSSEN 
VAN DE PUZZEL’ 

‘Ik spreek veel mensen zoals de familie De Jong, 
die bij me komen omdat ze willen weten welke 
financiële risico’s ze lopen en hoe ze die kunnen 
afdekken. In zo’n situatie maak ik een financieel 
plan voor hen. Ik inventariseer met mensen wat 
nú hun netto besteedbaar inkomen is en hoe 
dat eruitziet na bijvoorbeeld een pensioen of een 
overlijden. Zit daar een groot verschil tussen, dan 
kijk ik hoe we die puzzel kunnen oplossen: welke 
maatregelen kunnen ze nemen op het vlak van 
hypotheek, pensioen of verzekering? Ik kom dan 
met een onafhankelijk advies, de keuze is aan hen.’ 

30’ERS & 40’ERS  ‘Een financieel plan is zeker 
niet alleen iets voor mensen die hun pensioen 
zien naderen. Ook met dertigers en veertigers 
die hier voor een hypotheek komen, maak ik 
bijna altijd zo’n plan. Bij die groep spelen net zo 
goed financiële risico’s – zoals bijvoorbeeld een 
inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid. Ik 
heb zelfs accountants als klant: mensen die heel 
goed zijn met cijfers, maar die toch graag van een 
ander willen horen of hun financiële plaatje klopt.’ 

WWW.BAKSTEENPUL.NL

Auke maakte duidelijk welke maatregelen we  
daartegen konden nemen en gaf aan wat zijn 
advies was, maar hij liet ons zelf de keuze.’

COMPLEET OVERZICHT  ‘Wat ons ook erg 
geholpen heeft, is dat helder werd waar we 
terechtkonden voor een hypotheek. Omdat Henk 
een jaarcontract heeft kun je niet overal een 
lening krijgen, maar door het gesprek wisten we 
snel welke banken mogelijkheden boden’, zegt 
Monique. ‘We wilden ook graag een deel van ons 
eigen geld overhouden, zodat we onze kinderen 
een handje kunnen helpen bij de aankoop of 
inrichting van hun huis. Dat werd meegenomen 
in het financieel plan, zodat we een compleet 
overzicht kregen waarmee we verder konden.’

VEILIG GEVOEL  De woning van Henk en Monique 
staat inmiddels te koop en de zoektocht naar een 
badkamer voor het nieuwe huis is al in gang gezet. 
Monique: ‘Het is heel prettig dat we door dit advies 
weten waar we aan toe zijn. Met de hypotheek die 
we nemen, kunnen we blijven leven zoals nu – ook 
na het pensioen van Henk. Onze maandlasten 

blijven goed betaalbaar. We verhuizen met het 
veilige gevoel dat het financieel goed zit.’ Henk: 
‘Uiteindelijk is het belangrijk dat je prettig kunt 
blijven wonen, in ons geval samen met onze (klein)
kinderen. Gelukkig blijkt dat prima te kunnen, nu 
én straks.’

>>



WIE:  Auke Pul is mede-eigenaar, erkend 
hypotheekadviseur en gecertificeerd 
pensioenadviseur bij Baksteen & Pul financiële 
dienstverleners in Epe.
WAT:  Baksteen & Pul geeft financieel advies 
aan particuliere en zakelijke klanten. Het 
team bestaat uit zeventien specialisten 
op het gebied van hypotheken, financiële 
planning, pensioenadvies, particuliere en 
bedrijfsverzekeringen.

In de kantlijn
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VERMOGEN IN STENEN  ‘Er is ook een groep 
van oudere mensen die voor een heel specifiek 
financieel advies komen. Het gaat dan om mensen 
die een aardig vermogen in ‘stenen’ hebben – in 
hun huis dus – maar een relatief bescheiden 
inkomen. Zij willen dat vermogen graag gebruiken 
om langer thuis te kunnen blijven wonen, met 
zorg. Samen met hen bespreek ik hoe je dat geld 
op een verstandige manier uit ‘de stenen’ kunt 
halen. Dat is minder makkelijk dan vroeger, maar 
er zijn zeker mogelijkheden.’

OVERKANT  ‘Wat me nogal eens opvalt in het 
gesprek over financiële planning is dat veel 
vijftigplussers weinig geregeld hebben op het 
gebied van hun testament. Mensen vinden het 
toch lastig om dat thema met hun kinderen te 
bespreken. In mijn beleving moet je daar niet te 
lang mee wachten. Ik adviseer hen altijd om ook 
even naar de overkant te lopen waar notaris Frank 
Wassink zit, en met hem in gesprek te gaan.’

ZORGEN  ‘Uiteindelijk gaat het in mijn werk vooral 
om het wegnemen van zorgen. Of je een modaal 
inkomen hebt of een topsalaris: iedereen wil graag 
dat zijn financiële situatie goed geregeld is.’

Financiën14



Schade die ontstaat aan spullen die je gebruikt via 
bijvoorbeeld huur(koop) of lease is uitgesloten van de 
aansprakelijkheidsverzekering. De dekking van deze polis kent 
veel grijze gebieden. Als je op reis bent, kan dat tot vervelende 
situaties leiden.

HEB JE EEN REISVERZEKERING NODIG?
Als je op reis gaat, heb je in vrijwel alle gevallen een 
reisverzekering nodig. De belangrijkste reden om een 
reisverzekering af te sluiten, is de geboden hulp in 
noodsituaties. Denk aan een ongeplande vervroegde terugreis 
of juist een verlengd verblijf als gevolg van een ongeval, ziekte 
of overlijden. Dit soort gebeurtenissen kosten je doorgaans 
veel geld en tijd, terwijl het nergens anders is gedekt.
 
WELKE DEKKINGEN ZIJN ER?
• Buitengewone kosten: Dit is de standaarddekking van 
iedere reisverzekering. Deze dekt de hulpverlening door een 
alarmcentrale.
• Bagage: Aan de vergoedingen voor gestolen, verloren of 
beschadigde bagage zijn nogal wat voorwaarden verbonden. 
Het is verstandig om die goed door te lezen.
• Medische kosten: Deze module biedt dekking voor 
spoedeisende medische zorg op vakantie. Steeds vaker is 
de basiszorgverzekering niet toereikend voor onvoorziene 
zorgkosten.
• Autopechhulp: Een dekking voor de kosten onderweg – en 
eventueel de terugkeer naar Nederland – na een ongeval of 
pech onderweg.
• Vervangend vervoer of verblijf: Als de auto of bestuurder 
uitvalt, dekt dit onderdeel de kosten voor vervangend vervoer 
of verblijf.

• Wintersport en bijzondere sporten: Wintersport moet je 
vaak apart verzekeren, onderwatersporten zitten meestal in de 
standaarddekking.
• Ongevallen: Dit geeft recht op een uitkering bij overlijden of 
blijvende invaliditeit. Het nut valt te betwijfelen.
• Rechtsbijstand: Hiermee ben je verzekerd van hulp als je in 
aanraking komt met justitie in het buitenland, maar ook als je in 
conflict raakt met de reisorganisatie.
• Annuleringskosten: Het is altijd vervelend om een vakantie te 
moeten annuleren. De uitkering is afhankelijk van de voorwaarden 
en aard van de annulering.

KORTLOPEND OF DOORLOPEND: WAT IS HET BESTE?
Met een kortlopende reisverzekering ben je verzekerd voor de duur 
van één reis. Bij een doorlopende reisverzekering ben je continu 
verzekerd, ook tijdens een onverwachte vakantie. Voor zo’n reis 
geldt wel dat er een overnachting in moet zitten, een dagje uit is 
dus niet gedekt. Als je per jaar drie weken of meer op vakantie 
gaat, ben je met een doorlopende verzekering vaak al 
goedkoper uit.

WANNEER GAAT DE DEKKING VAN EEN REISVERZEKERING IN?
Zodra de vakantie begint – dus op het moment dat je de woning 
verlaat. Bij het volladen van de auto is er dus nog geen dekking.

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

15Vrije tijd

‘Dat doet hij anders nooit ...’ 
De familie Eilander – man, vrouw, kinderen en hond – huurt regelmatig een vakantiewoning. Tijdens een van 
hun vakanties brengen ze een bezoek aan een lokale braderie. De hond laten ze achter in het vakantiehuisje. 
Bij terugkomst blijkt de hond de bank te hebben opengescheurd. Na de vakantie claimt de familie de schade 
bij hun aansprakelijkheidsverzekering. Tot hun stomme verbazing blijkt deze schade niet verzekerd. Als ze 
een (doorlopende) reisverzekering hadden gehad, was de schade wel vergoed.

Wat je moet weten over 
de reisverzekering
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‘Veel 
vijftigplussers 
gaan op zoek naar 
een ander huis’
De woningmarkt in Epe is volop in beweging. Het aanbod is groot, zodat je als 
koper veel te kiezen hebt. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? 

Wat opvalt in Epe en omgeving, is dat er veel 
huizen te koop staan van vijftigplussers en 
ouderen, constateert makelaar Ron de Haan. 
Omdat de kinderen het huis uit zijn, ruilen ze hun 
huis in voor een appartement of een kleinere 
woning. Sommigen willen ook dichter bij hun 
kinderen gaan wonen, of moeten verhuizen 
omdat ze meer zorg nodig hebben. ‘Meestal 
gaat het om mensen met ruime, wat oudere 
eengezinswoningen’, zegt Ron. ‘Soms hebben ze 
nog de keuken en de badkamer die bij de bouw – 
in bijvoorbeeld de jaren tachtig – geplaatst is. Dat 
maakt zulke huizen wel wat lastiger te verkopen. 
Ik adviseer mensen uit deze groep altijd om hun 
huis goed te onderhouden en ook enigszins aan de 
eisen van de tijd aan te passen.’

JONGE GEZINNEN  Aan de andere kant is er een 
instroom van gezinnen uit het westen. Ze werken 
in de Randstad, maar willen graag in een dorp 
wonen. De keus valt regelmatig op Epe, omdat 
het dorp veel in huis heeft. Ron: ‘Het ligt mooi, er 
zijn genoeg voorzieningen, er is veel te doen en er 
wonen meer mensen ‘van buiten’. Deze groep is 
op zoek naar een gezinswoning – vaak die huizen 
waar nu de vijftigplussers wonen – maar meestal 

hebben ze geen zin of geld om te verbouwen. Ze 
zoeken naar een woning die zo áf mogelijk is. Als 
verkoper is het dus zaak dat je het huis up to date 
houdt óf accepteert dat je niet de hoofdprijs krijgt.’

WOONWENSEN  Een voordeel van Epe is dat er 
veel te koop staat, zodat je als koper een ruime 
keus hebt. Zo heeft De Haan Makelaars gemiddeld 
150 woningen in het portfolio. Ron: ‘De kracht van 
een plaatselijke makelaar is dat je de lokale markt 
heel goed kent. We kunnen een vijftigplusser uit de 
regio Epe helpen met het verkopen en vinden van 

Tevredenheidsonderzoek

Klanten van De Haan Makelaars krijgen na de 
aan- of verkoop van hun huis de uitnodiging 
om de makelaar op Funda.nl te beoordelen. 
Op basis van meer dan 70 beoordelingen 
krijgt De Haan een 8,6 op het ‘rapport’. Een 
van de reacties: ‘Zeer goede begeleiding en 
resultaat. We hebben al meerdere woningen 
verkocht via De Haan Makelaars en zijn zeer 
tevreden over de presentatie, begeleiding, 
terugkoppeling en vaak snelle verkoop.’



WIE:  Ron de Haan, eigenaar van De Haan 
Makelaars in Epe.
WAT:  De Haan Makelaars bestaat sinds 2004. 
Het middelgrote makelaarskantoor is actief 
in de gemeente Epe/Heerde. Het team telt vijf 
medewerkers.
TIP:  ‘Soms vervangen wij de eikenhouten 
meubels in een huis door gestoffeerde kartonnen 
meubels met een moderne uitstraling. Dan krijg 
je een heel ander beeld van de woning.’

In de kantlijn
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een nieuwe woning, omdat we goed weten wat er 
bijvoorbeeld aan appartementen op de markt is 
of komt. En voor mensen van buiten de regio Epe 
zijn we een goed startpunt omdat we heel veel 
huizen kennen. Regelmatig wijs ik mensen op een 
huis dat ze zelf op Funda over het hoofd hadden 
gezien.’

PRIJS EN PRESENTATIE  Uiteindelijk staat of valt 
een goede verkoop van een huis volgens Ron met 
drie dingen: een goede presentatie, een strakke 
vraagprijs en goede service van je makelaar. 
‘Presentatie is alles – mensen kijken toch eerst 
naar de foto’s op internet. Daarom laten wij de 
foto’s en video’s maken door een professionele 
fotograaf. Een strakke, reële prijs is ook belangrijk. 
Vraag je te veel, dan staat je huis langer te koop 
en daalt de prijs uiteindelijk alsnog. En goede 
service van je makelaar spreekt voor zich: klanten 
zijn het meest geholpen met een no-nonsense-
makelaar die goed meedenkt en de zorg voor de 
verkoop of aankoop uit handen neemt.’

WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

 | Epe trekt 
veel gezinnen die 
in de Randstad 
werken, maar in 
een dorp willen 
wonen | 



Rustige kleuren naast opvallende prints, harde vloeren met 

zachte tapijten: juist contrasten kunnen elkaar binnenshuis 

mooi aanvullen. De trends van 2016 op een rij gezet.

6 x trends  
binnenshuis

Raam in beeld
Op het gebied van raamdecoratie valt er tegenwoordig 
veel te kiezen. Een van de sterke merken is het 
Nederlandse Bece, dat hoogwaardige raamdecoratie 
maakt. Willy: ‘Bece sluit heel goed aan op de 
ontwikkelingen in huisinrichting. In hun nieuwe collectie 
rolgordijnen zie je de nadruk op grafische vormen 
terugkomen (zie foto), maar ook de nieuwe kleuren. De 
houten jaloezieën uit hun Pure collectie passen mooi 
bij een inrichting met natuurkleuren. Ze hebben ook 
goede plissé- en dupligordijnen, die erg in trek zijn.’ 
Wil je iets heel anders voor je raam, dan kun je houten 
shutters overwegen: ‘Jasno maakt prachtige shutters 
van de allerbeste kwaliteit. Ze voegen echt iets toe aan 
je interieur.’ Zoek je gewone gordijnen van hoog niveau, 
dan ben je bij topmerken Kendix en De Ploeg aan het 
juiste adres.



6 x trends  
binnenshuis
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STOERE VLOEREN  ‘Harde vloeren zijn de trend, 
en vooral de pvc-vloer’, vertelt Willy Gorseling 
van interieurinrichting Top Service Epe. ‘Je kunt 
pvc in allerlei kleuren en motieven krijgen, zoals 
een houtlook, een tegelmotief en een betonlook. 
Een groot voordeel van pvc is dat het veel 
onderhoudsvriendelijker is dan een echte houten 
vloer of een betonvloer. Het voelt ook warmer aan 
dan laminaat, is sterker, ‘klinkt’ minder en is te 
gebruiken met vloerverwarming.’

WARME KLEDEN  ‘Zo’n strakke vloer wordt vaak 
gecombineerd met een vloerkleed. Heel lang was 
het hoogpolige tapijt populair, maar de laatste tijd 
zie je veel platte weefsels, vaak met bijzondere 
structuren. De keus is groot, zodat je gemakkelijk 
iets vindt wat je aanspreekt. Je kunt ze zelfs op 
maat laten maken.’

TAPIJT MAG  ‘In woonkamers en keukens zijn de 
harde vloeren populair, maar op slaapkamers zie 
je nog altijd veel tapijt. Het is heel behaaglijk en 
voor mensen met allergie is het zelfs beter dan 
een harde vloer: bij een tapijtvloer gaat het stof 
veel minder door de ruimte zweven. Er is een ruim 
aanbod aan tapijt met veel verschillende garens, 
ook nieuwe vormen die goed schoon te houden 
zijn.’

RUSTIGE BASIS, KLEURIG ACCENT  ‘2016 is het 
jaar van de rustige kleuren: basiskleuren zoals 
naturel, grijs, zwart en off-white. Vaak worden 

ze gecombineerd met helderder kleuren, zoals 
ijsblauw, okergeel en flessengroen. Wat we ook 
veel tegenkomen, zijn poedertinten met roze 
varianten en koperoranje, wat mooi combineert 
met koper en hout.’

PRINTS EN PATRONEN  ‘Grafische vormen en 
opvallende prints – vaak in zwart-wit – zijn 
terug van weggeweest. Je ziet ze in rolgordijnen, 
overgordijnen, inbetweens (semi-transparante 
gordijnen) en karpetten. Vooral bij interieurs in 
Scandinavische stijl zijn ze populair: lampen van 
draadstaal, driehoekige vormen op de muren, 
schilderijtjes met prints en vazen met patronen. 
De Scandinaviërs combineren dat met poederige 
pastellen in roze, geel en blauw.’

MIXEN  ‘Binnen al deze trends is er veel ruimte om 
je eigen sfeer te bepalen. Een industriële inrichting 
met ‘harde’ materialen zoals een betonvloer kun 
je prima combineren met een klassiek hoogpolig 
tapijt. Wij helpen mensen vaak met het maken 
van een interieurplan als ze hun huis (op)nieuw 
inrichten. Onze binnenhuisadviseurs weten welke 
elementen mooi op elkaar aansluiten. Regelmatig 
gaan we dan even bij de mensen thuis kijken, 
zodat we een goed advies kunnen geven.’

WIE:  Willy Gorseling is samen met haar man 
Hans eigenaar van Top Service Epe.
WAT:  Bij Top Service Epe vind je alles rond 
interieurinrichting: van pvc en tapijt tot gordijnen 
en binnen- en buitenzonwering, van bekende 
(top)merken. Top Service Epe geeft advies, 
stoffeert en monteert, en verzorgt reparaties. 
Het team telt zeven medewerkers.
FEIT:  Top Service Epe viert dit najaar haar 40ste 
verjaardag.

In de kantlijn
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Familie Van Andel in Epe: ‘Top Service Epe heeft in onze woning onder meer vouwgordijnen en 

inbetweens geïnstalleerd. We zijn blij met het resultaat, het maakt de woonkamer gezellig.’

WWW.TOPSERVICE-EPE.NL
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Optimaal trainen
Fitnesscentrum Epe is sinds kort Preventiecentrum. 

Niet alleen gezonde mensen kunnen er terecht, ook 

mensen met een blessure of chronische aandoening. 

‘Soms staat een klant versteld van wat hij 

kan bereiken.’



Optimaal trainen
Fitnesscentrum Epe is sinds kort Preventiecentrum. 

Niet alleen gezonde mensen kunnen er terecht, ook 

mensen met een blessure of chronische aandoening. 

‘Soms staat een klant versteld van wat hij 

kan bereiken.’
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De zon is nog maar net op, maar het is al gezellig 
in het fitnesscentrum van Gerard Bessels en 
Esther Spruijt. Deze zaterdagochtend wordt er 
getraind door een groep zakenmensen – die 
zijn doordeweeks natuurlijk ‘druk druk druk’. Een 
ontbijtje erbij, want dan kan er al etend ook nog 
genetwerkt worden. ‘Je merkt het, we vinden een 
goede sfeer heel belangrijk in ons centrum’, zegt 
Gerard. ‘Gelukkig komen de mensen graag. We 
hebben klanten die hier al meer dan 25 jaar trainen 
– sommigen zijn de tachtig gepasseerd.’

EIGEN VISIE   Tot anderhalf jaar geleden was 
de sportschool van Gerard en Esther nog een 
Achmea Health Center. Was je verzekerd bij een 
van de zorgverzekeraars van Achmea, dan kon 
je er met korting sporten. Toen Achmea stopte 
met dit concept, besloten Gerard en Esther als 
Fitnesscentrum Epe verder te gaan. 
‘Voor ons was dat het moment om onze eigen 
visie verder te ontwikkelen en onze deskundigheid 
uit te breiden’, zegt Esther. ‘Het uitgangspunt 
daarbij was de ervaring dat steeds meer leden van 
ons iets mankeren of gemankeerd hebben. We 
weten dat beweging écht veel kan betekenen voor 
mensen met een specifieke aandoening, zoals een 
hartprobleem of diabetes.’

RISICOANALYSE   Inmiddels mag de Eper 
sportschool zichzelf Preventiecentrum noemen. 
Dat betekent dat het centrum de kennis in 
huis heeft om mensen op elk sportief niveau 
te helpen. Esther: ‘Bij de intake van nieuwe 
klanten doen we altijd een risicoanalyse. 
We kijken of je doorverwezen bent en of je 
gezondheidsproblemen hebt. Een gezonde klant 
kan bij een gewone instructeur terecht. Maar heb 
je een chronische aandoening of blessure, dan heb 
je vaak hulp nodig van een bewegingsdeskundige 
of een personal trainer. Die expertise is bij ons 
volop aanwezig. We werken volgens  >>  

De 3 pijlers van Fitnesscentrum Epe

BODY & MIND: inspanning én ontspanning om 
lichaam en geest in evenwicht te brengen.
GEZONDHEID & REVALIDATIE: optimaal 
trainen om het resultaat te halen dat je voor 
ogen hebt.
FITNESS & HIGH IMPACT: intensief sporten 
met inspirerende muziek en motiverende 
instructie.
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WIE:  Gerard Bessels en Esther Spruijt.
WAT:  Bij Fitnesscentrum Epe kun je terecht 
voor individuele en groepstraining. Er werkt 
een team van zeventien mensen, onder wie 
bewegingsdeskundigen en personal trainers. 

In de kantlijn

vaste protocollen, opgesteld door een team van 
specialisten. Zo nodig verwijzen we door – of 
terug – naar fysiotherapeut, diëtist of huisarts.’

HERSENLETSEL  Een specialisme van het 
fitnesscentrum is het begeleiden van mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel. Voor deze 
groep is het programma Meet Me @ The Gym 
ontwikkeld, in samenwerking met de Edwin 
van der Sar Foundation en de Hersenstichting. 
Gerard: ‘Mensen die een hersenbloeding of een 
ongeval met hersenletsel hebben gehad, vallen 
soms in een gat als ze na de revalidatie weer 
thuis zijn. Dit programma motiveert hen om 
naar een sportschool te gaan waar ze passende 
begeleiding krijgen. Dat is niet alleen goed voor 
hun gezondheid, hierdoor wordt hun wereld ook 
weer groter.’

PERSONAL TRAINER  Fitnesscentrum Epe 
werkt ook steeds vaker met een-op-een-training. 
‘Neem een drukke manager die het lastig vindt 
om prioriteit te geven aan het managen van zijn 
eigen vitaliteit. Voor onze personal trainers is het 
de uitdaging om dat te veranderen’, zegt Gerard. 
‘Moet die manager om 6.30 uur al naar z’n werk? 
Dan staat de trainer om 5.30 uur in de sportschool 
klaar. Ook buiten de trainingen om houdt de  

personal trainer contact met de klant om de 
motivatie hoog te houden. Bijvoorbeeld door iets 
kleins zoals een berichtje tijdens een zakenreis. 
Het is een kick als een klant zo zijn doel bereikt.’

VOORUITGANG  Klanten zelf staan vaak verbaasd 
over de vooruitgang die ze weten te bereiken. 
Zoals 55-plussers die al jaren niets meer aan hun 
conditie deden, maar nu weer elke week naar de 
sportschool gaan. Of mensen met diabetes die 
door het sporten en door betere voeding kunnen 
minderen met hun medicijnen. Esther: ‘Het klinkt 
misschien gek, maar voor zulke mensen is fitness 
soms echt levensveranderend. Dat is prachtig om 
te merken.’

 |  Het is een 
kick als je iemand 
zo kunt motiveren 
dat hij zijn doel 
haalt  |

WWW.FITNESSCENTRUMEPE.NL

SPECIFIEKE BEGELEIDING  
Een Preventiecentrum 
kan begeleiding bieden 
na reguliere revalidatie, of 
ter ondersteuning van de 
behandeling van tal van 
aandoeningen zoals:
artrose | astma | Bechterew 
| beroerte (CVA) | 
boezemfibrilleren | cerebrale 
parese | COPD | dementie 
| depressie | diabetes | 
epilepsie | fibromyalgie | 
hartklachten | hoge bloeddruk 
| kanker | knieklachten | 
kortademigheid | Lyme | 
MS (multiple sclerose) | 
nekklachten | nierproblemen | 
niet-aangeboren hersenletsel 
| osteoporose | overgewicht 
| Parkinson | reuma | 
revalidatie na nieuwe heup 
of knie | rugklachten | 
schildklieraandoeningen | 
schouderklachten | scoliose | 
taaislijmziekte
In bepaalde gevallen wordt 
er uitsluitend gestart 
na toestemming van de 
behandelend arts.
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BUSJE KOMT ZO  Een bijzondere manier om een evenement of bedrijf te 
promoten: deze klassieke Volkswagenbus met ledscherm is een creatieve 
eyecatcher waarmee je verhaal meteen in het oog springt. | Te huur via 
LetterLine Reclame in Epe (www.letterline.nl) of via www.ledschermbus.nl

PAS IN TAS  De portemonnee voor het nieuwe betalen: de 
Secrid Wallet is voorzien van een aluminium cardprotector die 
zorgt dat je passen niet buigen of breken en niet ongewenst 
uitgelezen kunnen worden. Het is een ‘firewall’ voor je 
betaalpas: sterk vanbinnen, stijlvol vanbuiten. In verschillende 
kleuren. | Te koop bij Jasmijn Tas en Reis in Epe, 
www.jasmijntassen.nl

LONGFILLER  Na een intensief 
blendingproces met oude tabakken 
krijgt deze Balmoral Añejo XO nog zes 
maanden rust. Het resultaat is een 
uitgebalanceerde longfiller met smaken 
als cederhout, cacao en diverse kruiden. 
| Cigo De Witte Haan in Epe heeft 
een uitgebreid assortiment sigaren, 
waaronder longfillers, www.wittehaan.nl
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astinaak, koolrabi, 
schorseneren … Namen uit 
oma’s kookboek, maar de 

groenten liggen gebroederlijk naast 
elkaar in de schappen van de Jumbo 
in Epe. Directeur Erwin van Andel wijst 
naar de zoete aardappels: ‘Die verkopen 
we echt veel. Vergeten groenten zijn 
‘hot’ en er is veel vraag naar biologisch 
eten. Een paar jaar geleden hadden we 
misschien één schap aan biologische 
producten, nu hebben we meters 
vol: van groenten en vlees tot jam en 
crackers. Een groente als rode kool 
verkopen we zelfs alleen nog maar in 
bio.’

LOKAAL ETEN  De supermarktwereld 
is volop in beweging en de nadruk op 
goed en gezond eten speelt daarin een 
grote rol. Erwin: ‘Je merkt dat mensen 
waarde hechten aan natuurlijke en 
kwalitatief goede voeding. Onze klanten 

Van vergeten groenten en bijzondere producten tot online shopping en 

zelfscanners. Schets van de trends in de supermarkt.

nemen vaker de tijd om uitgebreid te 
koken – met biologische producten en 
authentieke recepten. Ook eten uit de 
regio past in die trend. Als supermarkt 
koop je natuurlijk veel centraal in, maar 
je kunt best ruimte maken voor lokale 
producten. We hebben bijvoorbeeld 
traditioneel desembrood van een 
bakker uit de buurt, en aardbeien uit de 
aardbeientuin in Oene.’

30.000 PRODUCTEN  De vraag naar 
hogere kwaliteit en een grotere keuze 
beperkt zich niet alleen tot het eten. Het 
complete assortiment van supermarkten 
is groeiende. Erwin zelf heeft al zo’n 
30.000 verschillende producten in de 
winkel liggen. ‘Mensen willen graag in 
één keer alle boodschappen kunnen 
doen. Supermarkten springen daarop in 
door het assortiment uit te breiden. In 
de breedte, met meer producten zoals 
bijzondere kruiden. En in de diepte, met 

meer soorten en maten van één product. 
Hierin is Jumbo trouwens wel een 
voorloper.’

ONDERGESCHOVEN KINDJE  Een ruimer 
assortiment is één ding, maar hoe zit 
het met service – in het verleden wel 
eens een ondergeschoven kindje. ‘De 
grote ketens hebben altijd gezegd dat 
de klant centraal stond, maar lange tijd 
draaide het in dit wereldje toch vooral 
om de winst’, zegt Erwin. ‘Nu zie ik wel 
een kentering: je mag weer meer met de 
klant bezig zijn. Mist iemand een product 
in het assortiment, dan kijk je of het 
te bestellen is. En merk je dat iemand 
slecht ter been is, dan help je hem zo 
nodig een handje. Voorheen gebeurde 
dat ook wel, maar nu maken we er 
bewust ruimte voor.’

ZELFSCAN  Ook op een heel ander vlak 
voltrekt zich een verandering: >>

P



WIE:  Erwin van Andel is eigenaar van 
Jumbo Van Andel in Epe.
WAT:  De supermarkt aan het 
Gruttersplein is alle dagen behalve 
zondag geopend van 8.00-20.00 uur 
(vrijdag tot 21.00 uur). Er werkt een 
team van negentig medewerkers.
TIP:  ‘In ons magazine Hallo Jumbo 
vind je allerlei gerechten met producten 
uit onze winkel. Zoals deze heerlijke 
voorjaarstaart.’

In de kantlijn

WWW.JUMBO.COM

 | Mensen nemen weer meer tijd 
om te koken – vaak met bijzondere 
en biologische producten |

in de manier van winkelen. In Jumbo Van 
Andel gebruikt inmiddels 45 procent  
van de klanten de zelfscankassa. 
‘Mensen vinden het heel handig: je 
hoeft je karretje niet uit te pakken bij 
de kassa en je houdt op de scanner bij 
hoeveel je uitgegeven hebt.’ Toch ziet 
Erwin de zelfscankassa op termijn weer 
verdwijnen: ‘Ik denk dat alle producten 
binnen zo’n tien jaar voorzien zijn van 
een chip. Dan scant de kassa je totale 
winkelwagentje in één keer. Daarmee zijn 
lopende band en zelfscan verleden tijd.’

VIA HET WEB  Een spannende vraag is 
of mensen straks überhaupt nog naar 
de supermarkt komen, want het online 
shoppen is in opkomst. ‘Vroeger kwam 
de SRV-man met de boodschappen 
aan de deur, nu vullen supermarkten 
die behoefte in met online shopping 
en bezorgen. Ook bij ons kun je 

tegenwoordig via de webshop bestellen 
en de boodschappen ophalen bij het 
Pick Up Point in de winkel, of ze laten 
brengen. En de groep die daar gebruik 
van maakt, is inderdaad groeiende.’ 
Toch denkt Erwin dat het ‘gewone’ 
boodschappen doen blijft bestaan. 
‘Veel mensen willen graag zien wat 
ze kopen. En je merkt dat klanten het 
winkelen gewoon gezellig vinden. 
Het is een manier om anderen te 
ontmoeten. Supermarkten realiseren 
zich hoe belangrijk dit sociale karakter 
van de winkel voor klanten is. Wij 
hebben pas een tafel neergezet waar 
mensen een praatje kunnen maken met 
dorpsgenoten. Het is meteen ook een 
leuke manier voor het personeel om met 
klanten in gesprek te raken.’

‘Geef mij maar het dorp’

Erwin van Andel kan hem nog zo 
uittekenen: zijn eerste eigen winkel 
in Harderwijk. Een kleine buurtsuper 
waar hij eigenaar, hoofdkassier en 
groenteboer ineen was. Een mooie 
plek om het ondernemerschap aan 
te leren, maar na vijf jaar wilde hij 
wel eens iets anders. Het werd Epe, 
waar net een nieuw winkelcentrum 
werd gebouwd met ruimte voor een 
forse supermarkt. In 2005 startte 
hij er met een C1000, die in 2015 
omgebouwd werd tot Jumbo. ‘Ik 
ben zelf opgegroeid in een dorp en 
daarom trok Epe me. Ik houd niet 
van de anonimiteit van de stad. Geef 
mij maar dat ontspannen dorpse: dat 
je elkaar kent en helpt.’
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Vrolijke voorjaarstaart
DIT GAAT ERIN  5 eieren (gesplitst) | 300 g fijne 
kristalsuiker | 60 g bloem (gezeefd) | 100 g 
aardappelzetmeel | 1 el bakpoeder | 1 citroen | 
250 g roomboter op kamertemperatuur | 125 g 
poedersuiker | 16 g vanillesuiker (2 zakjes à 8 g) 
| 200 g extra jam aardbeien (pot 450 g) | 250 g 
frambozen (2 schaaltjes à 125 g) | 1 snufje zout

… EN VERDER HEB JE NODIG  mixer of 
keukenmachine | taartvorm 22 cm, ingevet of 
bekleed met bakpapier | taartrooster

ZO PAK JE HET AAN
1. Verwarm de oven voor tot 160 °C. Klop met 
een garde de eidooiers met de kristalsuiker glad. 
Spatel gelijkmatig de bloem, het aardappelzetmeel 
en het bakpoeder erdoor. Rasp de gele schil van de 
citroen erboven en spatel eveneens erdoor.

2. Klop in een schone kom met de mixer of in de 
keukenmachine de eiwitten met een snuf zout 
tot stijve pieken. Spatel de eiwitten door het 
dooiermengsel. Schep het beslag in de taartvorm.

3. Bak de cake in de voorverwarmde oven in ca. 25 
min. goudbruin en gaar. Controleer met een prikker 
of deze er droog uit komt, dan is de cake gaar. 
Laat de cake op een rooster goed afkoelen.

4. Klop met de mixer of in de keukenmachine de 
boter met de poedersuiker en de vanillesuiker 
luchtig. Snijd de taart horizontaal doormidden. 
Strijk een dunne laag botercrème op een van de 
snijvlakken. Verdeel de helft van de jam erover 
en dek af met de andere plak. Bestrijk de taart 
rondom en aan de bovenkant met de rest van de 
botercrème. Verdun de rest van de frambozenjam 
met het water en bestrijk de bovenkant ermee, laat 
de jam lekker langs de zijkant lopen. Verdeel er de 
frambozen over.

RECEPT

Info

Aardbei-frambozentaart  
Bereidingstijd: 25 min. (+ 25 min. oventijd + 
afkoelen)  
Aantal personen: 8-10
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OOIT HET AMBTELIJKE HART 

VAN EPE, NU HET CULINAIRE 

CENTRUM VAN HET DORP. 

OVER DE METAMORFOSE VAN 

‘T OLDE GEMEENTEHUUS’ TOT 

GRAND CAFÉ CORNELIS.

Ze hadden het voormalige gemeentehuis al een 
tijdje op het oog. Midden in het centrum, met een 
prachtige uitstraling: ideaal voor het Grand Café 
dat ze in gedachten hadden. Toen het te koop 
kwam, waren Jim Hoogervorst en Monika Kylar er 
dan ook meteen bij: ‘Ons bod werd geaccepteerd 
en een dag na de overdracht, in februari 2015, was 
de verbouwing al in volle gang’, vertelt Jim. ‘Een 
enorme klus, want het pand was in deplorabele 
staat. Vier maanden lang zijn we tot ’s avonds laat 
aan de slag geweest.’

JUGENDSTIL  Het monumentale pand dateert 
van 1854, maar werd in 1909 grondig verbouwd, 
met veel jugendstil-invloeden. ‘We hebben een 
aantal elementen uit die tijd behouden. Zo zijn 
de timmermannen twee weken bezig geweest 
om het plafond van de tweede verdieping te 
herstellen. We hebben verschillende ornamenten 
en lijsten opnieuw laten gieten. En de trap en de 
terrazzovloer zijn in oude glorie hersteld.’
De inrichting is een verhaal apart: ‘De eettafels 
hebben we zelf laten maken, deels van de 
oude grenen vloerbalken uit het pand. Voor de 
verlichting heb ik samen met de elektricien en 
de loodgieter een armatuur van koperen buizen 

Van

tot
restaurant

raadszaal



raadszaal
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bedacht. En boven de bar hangen twee enorme 
biervaten, een eigen constructie die je nergens 
anders in Europa ziet.’

GASTVRIJ  De keuken moest passen bij de 
uitstraling van het pand: ambachtelijk, van goede 
kwaliteit, met zelfgemaakte producten, maar 
vooral gastvrij. Jim: ‘Ik wil dat de putjesschepper 
zich hier net zo thuis voelt als de bankdirecteur. 
Daarom hebben we een uitgebreide grand café-
kaart en een luxe restaurantkaart. Pa kan hier 
runderentrecote met truffelschuim bestellen, 
terwijl zijn zoon een hamburger eet. Ik geloof niet 
in doelgroepen, maar in mensen die lekker willen 
eten en gezellig willen drinken. 
Sinds we open zijn, loopt het boven verwachting. 
Het is toch bijzonder dat je in Epe op een 
doordeweekse dag vol zit rond lunchtijd? Dat 
is mede dankzij de gemeente, dat moet ik 
wel zeggen: die heeft het aangedurfd om het 
dorpscentrum flink te restylen, zodat mensen hier 
weer graag komen.’

WIE:  Jim Hoogervorst, samen met Monika Kylar 
de eigenaar van Grand Café Cornelis en Texas 
Ribhouse in Epe.
WAT:  ‘Town hall vonden we niet zo’n 
originele naam en ’t olde gemeentehuus lag 
te veel voor de hand. Het werd Grand Café 
Cornelis: een eerbetoon aan mijn vader, die 
gemeenteambenaar was.’
TIP:  ‘Onze originele Italiaanse pizza’s uit de 
houtoven, van het speciale Pinsa Romana-meel: 
een combinatie van rijst-, soja- en tarwemeel die 
zorgt voor een caloriearme, extra krokante pizza.’

In de kantlijn

WWW.CORNELISEPE.NL
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Het klaarmaken van een lekkere wijn-
vleescombi is geen hogere wetenschap, 
ook al doen topkoks je misschien anders 
geloven. Met een slimme aanpak en 
wat tips van de kenners kan er weinig 
misgaan. ‘Je hebt de eerste stap al gezet 
als je een mooi stuk vlees koopt, zoals 
een procureur (varkensnek), een biefstuk 
of een entrecote’, zegt slager Herman 
ter Weele uit Oene. ‘Waar je dan op moet 
letten, is dat het vlees een vette rand 
heeft of een mooie vetmarmering erin. 
Dat klinkt veel mensen vreemd in de oren, 
maar juist het vet geeft de smaak aan het 
vlees. Wij zeggen altijd dat je geen vlees 
moet hebben van een ‘blauwe’ koe: een 

Wijn en vlees vormen een smakelijke basis voor een lekker lentediner. Het is de kunst om die twee goed op 

elkaar af te stemmen. En dat is gemakkelijker dan je denkt.

dier zonder vet. Dat vlees kan best mals 
en zacht zijn, maar je mist de volheid van 
smaak.’

GOEDE RIJPING  Naast het vet is het 
vooral de rijping die vlees een lekkere 
smaak geeft. Bij fabrieksslagerijen 
wordt vlees vaak heel snel na het 
slachten verwerkt. Dat is niet goed voor 
de smaak, want die wordt juist voller 
als je het karkas een aantal dagen laat 
hangen. Herman: ‘Wij slachten nog zelf 
– tegenwoordig een bijzonderheid – en 
laten het vlees dan tien dagen rijpen. De 
smaak uit het bot trekt dan in het vlees, 
waardoor het lekkerder wordt. Soms 

laten we lendes wel zes tot zeven weken 
liggen. Dry aged noem je dat, daar is 
tegenwoordig veel vraag naar.’

AAN DE WIJN  Voor een fijne 
smaakbeleving ben je dus al halverwege 
als de ‘biefstuk’ goed is. Maar dan de 
wijn. Sommige mensen vinden het lastig 
om de drempel van de wijnwinkel over 
te stappen: dan moet je toch op z’n 
minst enig verstand van wijn hebben? 
En het is vast onbetaalbaar. ‘Gelukkig 
niet zeg’, reageert een lachende Bas 
Kroese, vinoloog bij Wijnkoperij Kroese 
in Epe. ‘Ook goedkopere wijnen kunnen 
uitstekend zijn. Onze wijnen tot tien euro 

HET SAMENSPEL VAN 
            VLEES  WIJN
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WIE:  Bas Kroese is registervinoloog bij 
Wijnkoperij Kroese.
WAT:  De winkel importeert en verkoopt 
wijnen in alle prijsklassen, aan 
particulieren en horeca.

WIE:  Herman ter Weele is eigenaar van 
Slagerij Ter Weele.
WAT:  Ter Weele – met vestigingen in 
Oene en Emst – slacht en verkoopt 
vee en wild. De slagerij levert aan 
particulieren en horeca, en verzorgt 
barbecues en koude/warme buffetten.

In de kantlijn

In de kantlijn
 | BAS: BIJ EEN 
GERECHT MET 
VOORJAARSGROENTEN 
PAST EEN LEKKERE 
FRISSE WIJN |

zijn door de Wijnalmanak al vier keer 
bekroond als ‘beste wijnassortiment 
van Nederland’. En er is niets leuker dan 
mensen adviseren bij het kiezen.’
Kom je een met dineridee bij een 
vinoloog zoals Bas, dan vraagt hij eerst 
wat je precies gaat maken. ‘Het maakt 
uit wat voor vlees je hebt: gevogelte 
smaakt veel lichter dan een stevig stuk 
wild. Maar de bereiding kan ook heel 
veel doen. Om twee uitersten te noemen: 
een gegrild stuk ossenhaas is veel 
heftiger dan een carpaccio van gesneden 
ossenhaas. Bij dat eerste heb je dus een 
steviger wijn nodig dan bij het tweede. 
In wijntermen hebben we het dan over 
het smaakgehalte: de sterkte van de 
smaken in het gerecht en de wijn moet in 
evenwicht zijn.’

FRIS OF RIJP  Daarnaast speelt de 
sfeer van het complete gerecht mee. 
Bas: ‘Dat noemen we het smaaktype. 
Heb je een fris voorjaarsdiner voor ogen 
met bijvoorbeeld asperges, dan past 
daar een lentewijn bij met frisse tonen, 
zoals een Sauvignon Blanc. Maar eet je 
najaarsgroenten zoals venkel of bietjes, 
dan kun je beter kiezen voor een wijn 
met rijpere tonen, zoals een houtgerijpte 
Chardonnay. Die wijnen passen ook weer 
beter bij de smaak van wild, dat in het 
najaar vaker op het menu staat.’

LENTEBOK  Nu we het toch over wild 
hebben: wil je het bezoek écht iets 
anders geven, dan is wild juist in de 
lente een opvallende verrassing. Want, 
zegt Herman: ‘Het najaar is niet de 
énige tijd voor wild. In mei slachten we 
bijvoorbeeld reebokjes, die heel licht 
van smaak kunnen zijn. Dat vlees kun 
je uitstekend combineren met lichte 
groentes en een frisse wijn.’

WWW.KROESEWIJNEN.NL

WWW.SLAGERIJTERWEELE.NL



36

Oase tussen 

Tongeren 
       en Wissel



33Vrije tijd

Aan de ene kant de Veluwe, aan de andere kant de oevers van 

de IJssel. De Tongerense Heide en het Wisselse Veen bij Epe 

balanceren op de grens van bos en platteland. Ga mee op 

struintocht door dit gebied.

‘Kijk, hier hebben edelherten en reeën gelopen.’ 
Boswachter Sabine Wolters wijst naar de 
sporen die het zandpad dwars oversteken. ‘Je 
ziet die oversteekjes overal op de Tongerense 
Heide. De dieren komen uit het bosreservaat 
verderop. Overdag houden ze zich schuil, maar 
als het gaat schemeren, trekken ze de heide over. 
Rond zonsopgang en zonsondergang kun je ze 
tegenkomen. Ook wilde zwijnen lopen hier dan 
rond, en zelfs dassen – al laten die zich amper 
zien.’

STRAKKE RIJTJES We maken een rondje door 
de Eper natuur: heen over de Tongerense Heide, 
terug langs het Wisselse Veen, twee gebieden van 
het Geldersch Landschap & Kasteelen. Binnen 
een straal van een paar kilometer tref je hier een 
waaier aan landschappen: van glooiend bos >>
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1 2

3 4

4X TONGERENSE HEIDE

01. VLIEGEND HERT We verklappen niet waar, maar in dit gebied 
is ook het vliegend hert aangetroffen, een reuzenkever die je bijna 
nergens meer in Nederland ziet.
02. KLOKJESGENTIAAN In de late zomer bloeit op de hei de 
klokjesgentiaan, een plantje dat favoriet is bij het gentiaanblauwtje, 
een zeldzaam blauw vlindertje.
03. WITTE SNAVELBIES De groene pollen met witte bloemetjes zijn 
witte snavelbies, een zeldzame plant die het goed doet op de heide. 
04. NOORDSE WITSNUITLIBEL Bij de vennen op de hei vliegen veel 
libellen rond, zoals de noordse witsnuitlibel. Wil je een foto maken, 
ren er dan niet achteraan, maar wacht rustig tot ze gaan zitten.



verteerd en dat spuugt hij weer uit. In het voorjaar 
zie je die klodders vaak op het pad liggen.’

BRANDGANG Midden op de hei genieten we van 
het prachtige uitzicht. Aan de ene kant een heuvel 
met vijf karakteristieke bomen. ‘Wintereiken’, 
weet Sabine. ‘Ze zijn hier ooit aangeplant door 
beheerder Lodewijk, die dit gebied toen onder 
zijn hoede had.’ In de verte zien we een rij berken. 
Met hun typerende witte stammen vormen ze de 
afscheiding tussen de hei en het dennenbos. ‘Ook 
dat is niet toevallig. In het voorjaar heb je veel 
heidebranden. De dennen met hun hars kunnen 
dan snel in brand vliegen. De berkenlaan werkt 
als een soort brandgang. Doordat de berken veel 
minder snel vlam vatten, houden ze het vuur 
tegen.’

KLEURENPRACHT Door een stuk bos wandelen 
we terug. Als de bomen wijken, zien we het 
hoogteverschil tussen de heide – links – en het 
Wisselse Veen aan de rechterhand. Nog even en 
dan barst dit veengebied uit in alle kleuren van de 
regenboog. In lente en zomer bloeit hier van alles: 
orchideeën, moeraskartelblad, zonnedauw, blauwe 
zegge en wateraardbei. ‘Je snapt nu wel dat ik het 
heerlijk vind om hier aan het begin of eind van de 
dag een lekkere wandeling met mijn hond Wieske 
te maken’, zegt Sabine. ‘Het is een mooie plek om 
tot rust te komen en ik raak nooit uitgekeken op 
deze natuur.’

35Vrije tijd

T
E

K
ST

  B
as

 P
op

ke
m

a 
B

E
E

L
D

  L
EI

Z 
M

ed
ia

pr
od

uc
tie

s 
& 

Sa
bi

ne
 W

ol
te

rs

Langs de rode route

Samen met boswachter Sabine wandelden 
we de rode route van 5 kilometer over de 
Tongerense Heide en het Wisselse Veen. 
Deze begint op de parkeerplaats van het 
natuurgebied bij de kruising van de Boerweg 
en de Veenweg. Op het informatiebord aan 
het begin lees je meer over de wandeling. Op 
de site van Geldersch Landschap & Kasteelen 
vind je een folder over de wandeling: 
www.glk.nl. 

Wil je investeren in de natuur rond Epe, dan kun 
je donateur worden van Geldersch Landschap 
& Kasteelen. Als donateur mag je gratis 
meewandelen met de vele excursies die de 
stichting in haar terreinen organiseert. Ook niet-
donateurs zijn meer dan welkom, zij betalen een 
bijdrage van € 5,- p.p. voor een excursie.

en weidse heide tot natte veengrond. Als je 
rondkijkt, zou je denken dat de natuur er al eeuwen 
zo bij ligt, maar niets is minder waar. Sabine: ‘Meer 
dan een eeuw geleden vond je hier veen, heide en 
zandverstuivingen. Maar in de afgelopen eeuw 
veranderde het landschap sterk. Veel stukken 
heide maakten plaats voor productiebos, met 
dennen in strakke rijtjes. En het Wisselse Veen, 
ooit een nat hooiland met allerlei wilde planten, 
werd ontwaterd en geschikt gemaakt voor de 
landbouw.’

MEER VARIATIE Maar de laatste decennia is het 
tij gekeerd. Door een natuurherstelproject kreeg 
het Wisselse Veen zijn oude karakter terug. De 
landbouwgronden werden afgegraven, zodat het 
natte grasland weer opbloeit. Tussen de heide en 
het veen werd een stuk bos gekapt, zodat de hei 
meer ruimte kreeg: ‘We beheren bos en hei op zo’n 
manier dat er veel meer afwisseling in komt. In het 
bos rond de hei kappen we bijvoorbeeld regelmatig 
dennen. Andere soorten zoals krent, lijsterbes, 
berk en eik kunnen daardoor opschieten. Dat trekt 
weer allerlei dieren.’
Om te zorgen dat het heideveld niet dichtgroeit 
met bomen, gaan vrijwilligers regelmatig het veld 
in om jonge boompjes te trekken. Planten hebben 
daardoor alle ruimte: ‘In de late lente en de zomer 
kun je met wat geluk rode draden door de heide 
zien lopen. Dat is duivelsnaaigaren, een plantje dat 
het goed doet op jonge heide. Je vindt hier ook 
de zeldzame witte snavelbies: pollen met witte 
bloemetjes.’

ADDER EN HAGEDIS Op de open hei is de drukte 
van het dagelijkse leven ver weg. Als de zon lekker 
brandt, is het heerlijk om je even achterover te 
laten zakken op de zachte deken van hei. ‘Toch 
kun je dat beter niet zomaar doen’, zegt Sabine. 
In het heidelandschap leeft allerlei klein grut dat 
je zomaar platgestampt hebt. ‘Graspiepertjes 
broeden er, zandhagedissen maken hun nestjes in 
de open stukjes zand, en adders verstoppen zich 
tussen het pijpenstro – de graspollen die je overal 
op de heide ziet. Daarom vragen we bezoekers ook 
altijd om op het pad te blijven.’
Als je rustig doorloopt en ver vooruitkijkt, kun je 
die kleine bewoners soms langs de heidepaden 
zien zitten. ‘Soms zit er een hagedis of een adder 
te zonnen op de zandstrook langs het pad. En kijk 
hier eens …’ Sabine bukt en raapt een geleiachtige 
klodder van het pad. ‘Sterrenschot. Dit is het 
braaksel van een reiger. Hij heeft in het vennetje 
naar kikkers zitten vissen. Het kikkerdril wordt niet 
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Lange tijd kwam echtscheiding vooral voor onder veertigers. Maar stellen gaan steeds vaker op 

latere leeftijd uit elkaar. Ze staan voor andere uitdagingen dan jongere mensen – niet in de 

laatste plaats op financieel gebied.

Toen advocaat Josine Bruning zich zo’n tien jaar 
geleden specialiseerde in het familierecht, kwam 
het nog maar weinig voor dat mensen na hun 
25-jarig huwelijk gingen scheiden. Maar sinds ze in 
2012 haar eigen praktijk Het Familierechtkantoor 
begon – samen met Josje Hana, en later collega 
Marieke – zitten er steeds vaker ‘babyboomers’ 
bij hen om tafel. ‘Als de kinderen het huis uit 
zijn, realiseren sommigen zich dat ze geen 
gezamenlijke projecten meer hebben. De 
opvoeding zit er grotendeels op, de woning is 
afbetaald en het pensioen is opgebouwd. Dat kan 
een moment zijn waarop mensen de keuze maken 
om te gaan scheiden.’

FINANCIËLE ZAKEN  Een scheiding na een lang 
huwelijk is wezenlijk anders dan wanneer je nog 
maar kort getrouwd bent. Bij jonge gezinnen 
speelt de positie van de kinderen mee. ‘Thema’s 
als zorgverdeling en kinderalimentatie zijn dan 
belangrijk’, zegt Josine. Bij stellen die op latere 
leeftijd uit elkaar gaan, spelen heel andere – ook 
financiële – zaken.

PENSIOENVERDELING  Een belangrijk punt 
bij een ‘late’ echtscheiding is het verdelen van 

het pensioen. Josine: ‘Bij echtscheiding is het 
wettelijke uitgangspunt om het opgebouwde 

ouderdomspensioen evenredig te verdelen: de 
man staat de helft af aan zijn vrouw, en andersom. 
Die verdeling is vaak ongunstig voor beide partijen. 
Maar mensen weten vaak niet dat je een andere 
verdeling mag kiezen. In onze praktijk begeleiden 
we mensen bij het bepalen van de meest gunstige 
verdeling. En dat is bijna nooit ieder de helft.’

Uit elkaar na de 
ZILVEREN 
       bruiloft

Cijfers

• Mensen scheiden steeds later in het huwelijk.

  In 2014 vond 30 procent van de  echtscheidingen 
  plaats na een huwelijk van meer dan 20 jaar. In 
  2004 was dit nog 25 procent. 
• De gemiddelde leeftijd waarop mensen uit 

  elkaar gaan, stijgt. 

  Mensen gaan op steeds latere leeftijd scheiden, 
  mede doordat ze later gaan trouwen.  In 1991 
  was een man bij echtscheiding gemiddeld 40 
  jaar, in 2014 was dit 46 jaar. Steeds vaker zijn 
  de mensen die gaan scheiden, ook boven de 50: 
  in 2014 gold dat voor 1 op de 3, tien jaar eerder 
  was dat nog 1 op de 5. 
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WIE:  Josine Bruning is advocaat en mediator bij 
Het Familierechtkantoor in Zwolle en Epe.
WAT:  Josine vormt samen met compagnon 
Josje Hana en collega-advocaat Marieke 
Veurman Het Familierechtkantoor. Het 
advocatenkantoor is onder meer gespecialiseerd 
in scheiden, alimentatie en mediation.

In de kantlijn

HYPOTHEEK EN LOOPBAAN  Een tweede punt 
bij echtscheiding op latere leeftijd is dat van de 
hypotheek. ‘Oudere stellen hebben vaak al langere 
tijd een hypotheek gehad. Daardoor is de periode 
dat ze nog renteaftrek kunnen ontvangen, ook 
korter geworden. Dat maakt het voor de beide 
ex-partners lastiger om een nieuwe hypotheek 
te krijgen. Als de hypotheek juist grotendeels is 
afgelost, is het herfinancieren van de woning soms 
problematisch. De ex-partner moet dan voor de 
helft van de grote overwaarde worden uitgekocht.’ 
En een derde punt is dat er in ‘oudere’ relaties 
relatief vaker sprake is van een meer traditionele 
rolverdeling. ‘De vrouw is dan minder ver in haar 
carrière dan de man, wat het voor haar lastiger kan 
maken om zelfstandig rond te komen.’

NIEUWE START  Bij deze laatste groep ex-partners 
komt het thema alimentatie om de hoek kijken, 
naast het al genoemde pensioen. ‘Deze mensen 
zijn geholpen met een goede combinatieregeling 
rond alimentatie en pensioen. Algemene 
advocatenkantoren grijpen deze kans niet altijd, 
soms met grote gevolgen voor de ex-partners’, 
zegt Josine. ‘Omdat wij ons gespecialiseerd 
hebben in het familierecht, kunnen we meer 

WWW.HETFAMILIERECHTKANTOOR.NL

betekenen voor deze mensen. We benaderen een 
echtscheiding ook niet als een probleem, maar als 
een nieuwe start. Hoe beter je uit elkaar gaat, hoe 
mooier de toekomst eruitziet.’ 

37Financiën



Vrije tijd38

Niet al het goud dat er blinkt, komt van ver. Ook Nederlandse handen maken bijzondere sieraden die nét 

even anders zijn. Anne Veenemans van Huijssoon Juweliers vertelt het verhaal van twee opvallende 

luxemerken met Nederlandse roots.

Gouden sieraden met kleurige edelstenen 
erin: het is typerend voor het Nederlandse 
merk Bron Jewelry. In de collectie van dit 
seizoen springen de blauwe edelstenen 
in het oog die veel van hun ringen een 
frisse kleur geven. Anne Veenemans 
kan genieten van het vakwerk dat achter 
deze sieraden zit. Hij is zelf goudsmid 
en weet dus wat er komt kijken bij het 
maken van een armband of ring. ‘Wat ik 
mooi vind, is dat de sieraden van Bron 
Jewelry allemaal eigen ontwerpen zijn. 
De ontwerpers grijpen daarbij vaak terug 
op klassieke vormen. De ringen van hun 
serie Toujours Ajour hebben bijvoorbeeld 
een brokaatpatroon. Maar doordat de 
makers er een hedendaagse twist aan 
geven, wordt het iets bijzonders.’

NIEUWE WEG  Nog niet zo lang geleden 
was het familiebedrijf Bron Jewelry een 
groothandel in goud en zilver, totdat 
Heleen Bron de leiding in 2000 overnam 

van haar broer. Anne: ‘In die tijd was er 
een overvloed aan gouden en zilveren 
sieraden. Voor Heleen Bron was dat een 
reden om een nieuwe weg in te slaan. 
Ze koos ervoor om een eigen collectie te 
ontwerpen en te maken, met edelsteen 
als belangrijkste motief. Dat sloeg aan, 
want de sieraden worden inmiddels 
wereldwijd verkocht. Nog altijd voelt zij 
heel goed aan wat er in de mode is.’

TOPAAS EN TANZANIET  Omdat de 
edelsteen de kern is van elk sieraad, 
steekt Bron Jewelry veel tijd in het 
selecteren van de juiste stenen, weet 
Anne: ‘Zo’n edelsteenspecialist laat 
honderden stenen door zijn handen 
gaan om de beste eruit te halen. Bron 
Jewelry gebruikt vooral toermalijn, 
topaas en saffier, stenen die ze plat of 
bol slijpen. In de ‘Patches of blue’ zit 
bijvoorbeeld de London Blue topaas, die 
wordt gecombineerd met tanzaniet en 

Electric Blue diamant. Het resultaat is 
een frisblauw sieraad met een heel eigen 
karakter.’

TOPHORLOGES  Een andere 
sieradenmaker met een mooi verhaal is 
de horlogemakerij Frederique Constant. 
‘Deze horlogemakers hebben hun 
thuisbasis in Zwitserland, hun werk 
mag daarom het label Swiss made 
dragen. Maar de grondleggers komen 
uit Nederland en zij hebben een aantal 
Hollandse vakmensen om zich heen 
verzameld’, vertelt Anne. ‘Hun missie 
is het maken van tophorloges voor een 
redelijke prijs, en daar slagen ze goed in. 
De afgelopen jaren hebben ze veel tijd 
gestoken in het maken van een horloge 
met een eeuwigdurende kalender, de 
Perpetual Calender Manufacture. Het 
horloge is eenvoudig te bedienen, maar 
in de kast zit een innovatief mechanisch 
uurwerk. Met een paar knoppen stel 

HOLLANDS GLORIE
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WIE:  Anne Veenemans is samen met zijn vrouw 
Elles eigenaar van Huijssoon Juweliers in Epe.
WAT:  Huijssoon Juweliers verkoopt sieraden, 
horloges en klokken. In de eigen werkplaats kan 
goudsmid Anne Veenemans sieraden naar eigen 
ontwerp maken. Het uurwerkatelier repareert en 
restaureert horloges en klokken.

In de kantlijn
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WWW.JUWELIERHUIJSSOON.NL

je dag, datum, tijd en maanfase in. Daarna 
geeft het horloge altijd de juiste datum, ook in 
schrikkeljaren.’

IN EIGEN HUIS Volgens Anne is het redelijk 
uniek dat dit horloge helemaal in eigen huis 
gemaakt is: ‘Er zijn wel meer horlogemerken 
met eeuwigdurende kalenders, maar vaak 
kopen die merken hun uurwerken ergens anders 
in. Frederique Constant doet dat niet, omdat 
het bedrijf het echte vakmanschap van de 
horlogemaker in stand wil houden. En dat deze 
horloges een Nederlands tintje hebben, geeft ze 
natuurlijk iets extra’s.’

01. STAX TWIST & SHOUT Stax ringen, 
zonder diamant € 1.650, met witte of 
Electric Blue diamanten vanaf  € 2.350
02.  ALL EARS DENIM Stardust 
oorhaken met Champagne diamanten 
€ 6.600  |  Creolen met Joy aanhangers 
met zwarte saffieren € 875 en € 950  |  
Toujours ajour oorbellen met aquamarijn 
en kyaniet € 2.250  03. ZANZIBAR Joy, 
Stax, Catch en Phlox ringen, vanaf € 750 
Van boven naar beneden: Joy ring met 
Electric Blue diamanten € 750  |  Stax 
ring met Electric Blue diamanten € 1.300  
|  Catch ring met maansteen € 1.200  |  
Catch ring met blauw topaas  € 1.200  |  
Staxmax ring  € 1.650  |  Stax ring € 875  |  
Phlox ring met aquamarijn en diamanten 
€ 1.800  |  Catch ring met London Blue 
topaas € 1.800  |  Stax ring met Electric 
Blue diamanten € 3.200 
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Elektrische 
make-over 

van het huis
ZO MAAK JE SLIM GEBRUIK VAN DE NIEUWSTE TECHNIEK



VOOR DE POORT  ‘Het is heerlijk als je een ruime tuin 
hebt met een oprit. Maar soms is het wel prettig als 
niet iedereen daar zomaar naar binnen kan lopen’, 
zegt Mark van Emmerik van Elektra. Met hem maken 
we een rondje in en om het huis, te beginnen bij de 
oprit. ‘Hier installeren we regelmatig een automatische 
poort. Met de nieuwste varianten kun je via de 
intercom zo horen en zien wie er voor de deur staat, 
zelfs via je mobiel of tablet. Je kunt de poort op 
afstand open- en dichtdoen. Dat is ook handig als je 
wat minder mobiel bent. En bij de duurdere systemen 
kun je zelfs op vakantie zien wie er voor je deur staat, 
via een app op je mobiel.’

LICHT OP HET PAD  ‘Met de aanleg van verlichting 
langs de oprit zorg je voor prettig zicht als je ’s avonds 
thuiskomt. Je kunt de verlichting zo instellen dat deze 
aangaat als je de poort opendoet, en uitgaat als je 
auto of fiets in de schuur staat. Als je het veiliger vindt 
voelen dat de verlichting blijft branden zolang het 
donker is, kan dat natuurlijk ook.’

AUTO AAN DE STEKKER  ‘Steeds meer mensen rijden 
met een elektrische auto, maar ze laden die vaak nog 
op aan een gewoon huisstopcontact. Het is slimmer 
en veiliger om een laadpaal te laten installeren. Het 
laden gaat daarmee sneller, de laadpaal is beter 
geschikt voor het vermogen dat de auto vraagt, en je 
kunt de kosten meestal aftrekken als je zakelijk rijdt.’

ALARM IN HUIS  ‘Met de huidige draadloze systemen 
kun je snel en gemakkelijk een alarmsysteem 
aanleggen. Je hoeft geen kabels meer te trekken. 
Je kunt het alarm zo instellen dat het huis beneden 
beveiligd is, terwijl je boven slaapt. Voor de opvolging 
van het alarm werken we samen met plaatselijke 
bewakingsbedrijven: als er wat is, is een beveiliger snel 
ter plaatse. Je hoeft dan geen hulp van buren of familie 
in te roepen – dat is wel zo veilig.’

STOPCONTACT 2.0  ‘Stoor je je aan al die adapters 
voor het opladen van je telefoon en je tablet? 
Tegenwoordig kun je je wandcontactdoos simpel 
vervangen door een exemplaar waar ook een USB-
aansluiting in zit. Je plugt het snoer van mobiel of iPad 
in het USB-contact zonder dat je een adapter nodig 
hebt, en het gewone stopcontact blijft >>

41Wonen

Met een paar eenvoudige ingrepen aan 
je woning profiteer je van de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van 
elektriciteit. Comfortabel én veilig.
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WIE:  Mark van Emmerik is eigenaar van Elektra 
in Epe.
WAT:  Met elf medewerkers werkt Elektra aan 
installatie, onderhoud en reparatie van (elektrische) 
installaties.

In de kantlijn

maar je struikelt ook niet in het donker. Er zijn ook 
stopcontacten met een led-lichtje dat ’s nachts brandt. 
Zulke oriëntatieverlichting is ook handig als je tieners 
laat thuiskomen. Dan maken ze je niet meer wakker 
doordat ze alle lichten aandoen ...’

EN MEER …  ‘Mensen realiseren zich vaak niet 
hoeveel handige technieken er zijn op elektrisch en 
verlichtingsgebied. Ook als je ouder wordt en meer 
zorg nodig hebt, zijn er veel slimme toepassingen 
waardoor je langer thuis kunt blijven wonen. Ik denk 
altijd graag met mensen mee: kom maar met je vraag, 
dan zoeken we er een goed antwoord voor.’

WWW.ELEKTRABV.NL
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Mark over zijn vak
‘Het leukste aan mijn werk vind ik de diversiteit. 
Mijn collega Jan houdt ervan om urenlang met 
de berekening voor een groot project bezig te 
zijn, maar ik moet niet te lang achter een bureau 
zitten. Ik doe het liefst vijftig dingen op één dag. 
Even bij een bouwproject binnenlopen om mijn 
collega’s te helpen, en daarna verder om een 
storing op te lossen bij een klant. Ik vind het 
vooral leuk als ik klanten kan ontzorgen door 
met een technische oplossing voor een 
probleem te komen.’

beschikbaar. Er zijn zelfs versies met een beugeltje 
eraan, zodat je de mobiel erop kunt leggen.’

ÉÉN KNOP VOOR JE LICHT  ‘Bouw je een nieuw 
huis, of ga je de elektriciteit in je bestaande woning 
aanpakken, denk dan eens na over geschakelde 
stopcontacten: een eenvoudige techniek die al heel 
lang gebruikt wordt. Je kunt bijvoorbeeld een aantal 
stopcontacten in je woonkamer aansluiten op de 
centrale lichtknop of dimmer. Dan kun je ’s avonds in 
één keer alle verlichting in de kamer aan- en uitzetten. 
Apart aan- en uitzetten kan natuurlijk ook nog.’

HANDIGE SCHEMERSTAND  ‘Steeds vaker installeren 
we automatische (schemer)verlichting in huizen. 
Zoals (led-)verlichting onder je bed, op de gang en op 
de trap, die ’s nachts aangaat als je erlangs loopt. Je 
hoeft het grote licht dan niet aan te doen en niet naar 
de schakelaar te zoeken als je naar het toilet gaat, 
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AAN DE DEUR  Altijd weten wie er voor je deur staat: de Alecto Elec IDC-25 
stuurt een foto of video van degene die aanbelt naar je smartphone of 
tablet – of je nu thuis bent of ergens anders. Via de intercomfunctie kun je 
bovendien reageren op de aanbeller. | Te koop bij Hubo in Vaassen, 
www.vaassen.hubo.nl

MOBIEL CONTACT  De USB-contactdoos van Legrand is drie-
in-één: 2 USB-aansluitingen een 1 randaarde-stopcontact. 
Zo heb je nooit meer een tekort aan oplaadplekken voor je 
mobiel of tablet. Je steekt deze contactdoos eenvoudig in 
een bestaand stopcontact. | Te koop bij Elektra in Epe, 
www.elektrabv.nl

ZUINIG & SFEERVOL  De Toledo 
Retro Led combineert uiterlijk, sfeer 
en lichtkleur van een ouderwetse 
kooldraadlamp met de voordelen van 
een led: een lange levensduur en een 
minimaal energieverbruik | Te koop bij 
Elektra in Epe, www.elektrabv.nl
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ingebouwde digitale radio en een internetradio. 
Alles wat je nodig hebt voor beeld en geluid, 
zit dus in de tv. Je bedient dat met een 
overzichtelijke afstandsbediening. En dat vinden 
klanten van jong tot oud heel prettig.’

ONDER DE KNIE  Henri wil niet de indruk wekken 
dat zo’n televisie meteen kinderlijk eenvoudig 
te bedienen is. Ook met één afstandsbediening 
kun je verdwalen in de mogelijkheden. ‘Vaak 
kost het wel even tijd om het gebruik van een 
apparaat onder de knie te krijgen. Daarom 
helpen we mensen op weg met een aankoop: de 
televisie thuis installeren, de zenders instellen 
en uitleggen hoe het apparaat werkt. Dat is ook 
een stukje gebruiksgemak waar veel behoefte 
aan is.’ 

e afgelopen jaren leek het erop dat tv-
kijken of muziek luisteren alleen maar 
ingewikkelder werd: een worsteling 

met de afstandsbedieningen van televisie, 
satellietontvanger, dvd-speler en surroundset. 
Maar dat is aan het veranderen, ziet Henri 
Gelderman van Van Aarst Audio in Heerde. 
‘Fabrikanten werken aan nieuwe systemen waarin 
steeds meer functies op een slimme manier 
gecombineerd zijn.’ 

COMPLETE TELEVISIE  Een goed voorbeeld 
is het merk Loewe. ‘Deze Duitse fabrikant 
maakt designtelevisies met een geïntegreerde 
satellietontvanger. Je hebt dan geen apart kastje 
of een extra afstandsbediening nodig voor de 
ontvangst. Deze televisies hebben ook een 

Meer plezier van 

Met de huidige generatie audio en video haal je veel nieuwe mogelijkheden in huis. 

Zelfs digibeten kunnen er – soms met wat hulp van buiten – volop van genieten. 

geluid & beeld

D
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WIE:  Henri Gelderman is samen met zijn vrouw 
Carla van Aarst eigenaar van Van Aarst Bang & 
Olufsen in Heerde.
WAT:  Van Aarst is dealer van Bang & Olufsen, 
Loewe en Sonos, maar levert ook merken als 
Philips, Sony en Samsung. Naast audio en video 
is er een ruim assortiment witgoed. Van Aarst 
verzorgt ook inbouw en reparatie van apparatuur.
FEIT:  Bang & Olufsen is met een leeftijd van 91 
jaar een van de oudste audiomerken ter wereld.

In de kantlijn

3 x witgoed
• Mensen doen snel te veel wasmiddel in de wasmachine. Daarom werken 
  wasmachines van merken als Miele en Bosch tegenwoordig met 
  automatische wasmiddeldosering: zuiniger en beter voor de machine.
• (Inbouw)koelkasten van merken als Liebherr en Siemens zijn voorzien van     
  groentevakken met een speciaal koelsysteem. Daardoor blijven 
  versproducten langer fris.
• Met de nieuwe warmtepomptechniek zijn wasdrogers van merken als Bosch   
  en AEG een stuk energievriendelijker dan hun voorgangers.

WWW.VANAARST.NL

STREAMING SOUND  Neem bijvoorbeeld de 
nieuwe apparatuur van Sonos. Henri: ‘Sonos 
heeft een systeem ontwikkeld waarmee je muziek 
rechtstreeks vanaf je smartphone of je tablet 
kunt ‘streamen’. Het werkt met een app. Maar niet 
iedereen is daar even handig in. Dus zetten we de 
app op de tablet en geven we een korte instructie, 
zodat je er meteen van kunt profiteren.’ 
Ben je de drempel eenmaal over, dan zijn de 
mogelijkheden van ‘streaming audio’ eindeloos. 
Je krijgt toegang tot een scala aan radiozenders 
en muziekbibliotheken. Henri: ‘Mensen die van 

klassiek houden, kunnen vrijwel elk muziekstuk 
opzoeken dat ze willen horen.’

HANDIG DESIGN  De topper op het gebied van 
kwaliteit en gebruiksgemak is en blijft volgens 
Henri het Deense Bang & Olufsen. Van Aarst 
verkoopt het merk al tientallen jaren. ‘B&O is altijd 
meer dan een tv of een muziekinstallatie. Het is 
een meubelstuk dat in alle opzichten áf is. Het 
design en de techniek zijn van hoog niveau. En het 
is allemaal heel doordacht. De tv past bijvoorbeeld 
de helderheid van het scherm aan het daglicht 
aan.’

REPARATIE  Het is mede dankzij B&O dat Van 
Aarst extra oog heeft voor service, denkt Henri: 
‘B&O is een hoogwaardig merk waarbij installatie 
aan huis, uitleg en reparatie altijd standaard zijn 
geweest. Die manier van service verlenen passen 
we eigenlijk toe op alle producten. In onze winkel 
hebben we bijvoorbeeld nog een eigen werkplaats 
waar we audio, televisie en witgoed repareren. 
Soms krijgen we zelfs een antieke B&O-installatie 
weer aan de praat, zodat hij nog een tweede 
leven heeft.’
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Een mooi en goed onderhouden huis is een genoegen voor 
de bewoners én de voorbijgangers. Nog steeds staan er 
prachtige huizen in de gemeente en het dorp Epe. Maar 
regelmatig hoor je ‘echte’ Epenaren met weemoed praten 
over de bijzondere villa’s die verdwenen zijn. En terecht. 
Villa’s met namen als Dora’s Lust (foto 1), Villa Helena, 
Halla Rote, Huize Ooster (foto 2), Villa Bianchi (foto 3) 
en Villa Epeke sierden de bomenrijke Hoofdstraat, terwijl 
buiten het dorp indrukwekkende landhuizen stonden als De 
Brinkgreve (foto 4), De Pelzerkamp en De Waayenberg. >>

IN DE NEGENTIENDE EEUW WERD HET ARME EPE ONTDEKT 
DOOR DE MEER GEFORTUNEERDE NEDERLANDERS. ZE 

LIETEN FRAAIE VILLA’S BOUWEN, WAARVAN ENKELE NOG 
FIER OVEREIND STAAN. EEN DUIK IN HET VERLEDEN.

Markante villa’s 
in het oude Epe
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NIEUWE KANSEN  Toen in 1887 de spoorlijn 
Apeldoorn-Hattem in gebruik werd genomen, 
bood dat veel nieuwe mogelijkheden. Er kwam 
meer industrie, en meer toeristen en nieuwe 
inwoners wisten het dorp te vinden. Maar Epe 
was nog steeds een arme gemeente. Mede om 
daar iets aan te doen werd in 1888 de Vereeniging 
ter exploitatie van bouwterreinen opgericht. Het 
doel was om grond te verkopen voor villabouw 
in het deel van het dorp tussen het station en de 
Hoofdstraat: het Weertspark. Nu is dat ongeveer 
het gebied binnen (en langs) de Sint Anthonieweg, 
Prinses Julianalaan, Slathstraat, Vlijtweg, 
Hoofdstraat en Dwarsweg. 
Een van de eerste percelen (U 2095, foto 5) 
werd rond 1890 verkocht. De nieuwe eigenaar 
was gepensioneerd luitenant ter zee Leonard 
Alexander van Asperen van de Velde. Hij liet er 
een villa op bouwen, die later bekend is geworden 
als villa Epeke. Lang genoot hij er niet van: al in 
1896 werden huis en tuin verkocht aan reder en 
touwslager Arnoldus Catharinus Kolff uit Breda, 
waarover zo meer.

DRIE VILLA’S  Omdat het niet opschoot met 
de verkoop van de andere percelen, werd in 
1901 de Eper Bouwmaatschappij opgericht. De 

doelstelling was ’t bouwen van huizen, deze te 
verkopen of te verhuren’, in de hoop dat meer 
bemiddelde mensen zich in Epe zouden vestigen. 
Een van de initiatiefnemers was burgemeester 
en bestuursvoorzitter J.L.J.B. Sweerts de Landas 
(foto 6). Het initiatief had succes, want in de 
daaropvolgende jaren verrezen er diverse huizen in 
het Weertspark (foto 7). 
De eerste drie zijn gelukkig bewaard gebleven 
en verkeren in goede staat: In het pand op de 
hoek Hoofdstraat-Vlijtweg is tegenwoordig een 
huisartsenpraktijk gevestigd. Het pand rechts 
daarnaast was ooit een herenkapsalon. En in 
de villa weer rechts daarvan, op de noordelijke 
hoek Hoofdstraat-Julianalaan, was jarenlang 
een dokterspraktijk gehuisvest. Het pand draagt 
de naam Arend State (foto 8), vernoemd naar 
huisarts Arend Mijs, die er van 1926 tot 1961 met 
zijn gezin woonde en er praktijk en apotheek hield.

EPER BOOMKWEKER  Als we – voorzichtig – de 
weg oversteken, komen we bij het pand waarin 
van 1968 tot augustus 2015 de Rabobank was 
gevestigd. Voordat deze bank gebouwd werd, 
stond hier de villa die we net al noemden (‘villa 
Epeke’, foto 9). Zoals gezegd werd het pand in 
1896 gekocht door A.C. Kolff. Zelf woonde deze 

2

 | Door de komst 
van de spoorlijn kwam 
er meer industrie, en 
toeristen en nieuwe 
inwoners wisten Epe 
te vinden |

BIJSCHRIFTEN

1. Vorige pagina: De 
Dorpsstraat met villa 
Dora’s Lust.

2: Villa Ooster.

3: Het huis rechts moest in 
1926 plaatsmaken voor de 
aanleg van de Quickbornlaan. 
Op de plek van Villa Bianchi 
(links) staat tegenwoordig café-
restaurant De Middenstip.

4: Villa De Brinkgreve buiten 
Epe.

5: Op de plattegrond van 1911 
is het perceel van Villa Epeke 
blauw gemarkeerd.

6: Burgemeester J.L.J.B. 
Sweerts de Landas, die 
voorzitter was van de Eper 
Bouwmaatschappij.

7: Blik op de ingang van het 
Weertspark, waar een villa met 
de naam Wilhelmina stond.

8: De Arend State is vandaag te 
vinden op de hoek Hoofdstraat/
Julianalaan.
 
9: Villa Epeke.
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touwslager met zijn echtgenote en zeven kinderen 
in Breda. Maar hun zesde kind, Gualtherus 
Hendrikus, kwam in 1890 op twintigjarige leeftijd 
als boomkweker in Epe wonen. In 1895 trouwde 
hij met Helena Wilhelmina Kam. We mogen 
aannemen dat zij snel daarna in deze villa zijn 
gaan wonen. 
In dit huis werden hun vijf dochters met prachtige 
namen geboren: Cornelia Maria, Adriana 
Lumina, Helena Wilhelmina, Jacoba Johanna 
en Catharina Johanna. Gualtherus Kolff werd 
een betrokken Epenaar: hij heeft in diverse 
functies een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
verenigingsleven, onder meer binnen de VVV en de 
brandweer.
Waar de naam Epeke vandaan komt, is onbekend 
– wel weten we dat die pas veel later gegeven is. 
Daarvoor heette de villa Helena, naar de vrouw van 
Gualtherus.

BOERENLEENBANK  In 1910 verhuisde het gezin 
Kolff naar Amersfoort. In de daaropvolgende jaren 
woonden er verschillende KNIL-militairen in villa 
Epeke, en ook een emeritus predikant. In 1938 
kwam de villa in handen van het gezin Hanewinkel. 
Het echtpaar en hun kinderen waren bekend om 
hun activiteiten binnen de hockeyvereniging. Na 

verhuizing van de familie Hanewinkel opende 
notaris mr. Adam van Doorninck er zijn kantoor op 
18 november 1957. Het adres is dan Hoofdstraat 
37, hoek Julianalaan. 
Uiteindelijk werd het oude pand in 1963 gekocht 
door de Eper Boerenleenbank. De villa werd 
afgebroken en op de plek werd de nieuwe bank 
gebouwd, die op 15 februari 1968 officieel 
geopend werd. Vanaf 1980 ging de bank door 
het leven als Rabobank. In 2015 verhuisde deze 
uiteindelijk naar een nieuw pand aan de Markt 3.

APPARTEMENTENVILLA  De fraaie villa Epeke is 
al lang verleden tijd. Maar projectontwikkelaar 
Holland Huis heeft nu plannen om op de locatie 
van de oude Rabobank twee appartementenvilla’s 
te bouwen. Daarmee krijgt de plek weer iets 
van zijn ‘oude’ charme terug. Wie weet wat voor 
boeiende Epenaren daar weer komen te wonen ...

Auteur Jan Paasman is fotograaf en amateurhistoricus.

Een uitgebreide versie van deze geschiedenis zal t.z.t. gepubliceerd 
worden in het blad ‘Ampt Epe’. Bronnen: Streekarchief Epe, Heerde, 
Hattem. ‘Epe in prenten en verhalen’, J. Gerard. Foto van Villa Ooster 
beschikbaar gesteld door Gert van de Esschert, Lohuizerbrink.
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‘Nog niet zo lang geleden kwamen we terecht 
bij een wijnboer in het zuiden van Italië. In zijn 
glorietijden had die man ooit een nieuwe Ferrari 
gekocht. Hij had er een paar keer mee gereden en 
daarna had hij hem keurig weggezet in de garage, 
met een doek eroverheen. Decennialang stond 
hij onder een dikke laag stof, totdat wij erover 
getipt werden. Als je zo’n wagen oppoetst, komt 
er gewoon een pareltje tevoorschijn: een Ferrari 
die nog helemaal origineel is en waar nooit aan 
gerommeld is. Dat zijn de auto’s waar ik naar zoek.’

SPEELGOED  Wim Prins, directeur van autobedrijf 
Wim Prins, vertelt het verhaal met plezier. Hij kan 
volop genieten van de details van zo’n klassieke 
auto. Zijn bedrijf heeft zich de afgelopen jaren 
gespecialiseerd in bijzondere ‘stukken’: jonge 
en oude auto’s in het hogere segment, en dan 

vooral de bijzondere uitvoeringen. Steeds meer 
verzamelaars zijn namelijk op zoek naar deze 
wagens. ‘Mensen vonden auto’s altijd al mooi 
natuurlijk, maar zagen ze niet als kunst’, zegt 
Wim. ‘Nu is dat anders. Er zijn echt mensen die 
een klassieker kopen en deze als een kunststuk in 
hun woonkamer zetten. En natuurlijk heb je ook 
jongens die zo’n auto als ‘speelgoed’ kopen om er 
af en toe mee te rijden.’

WERELDHANDEL  Wil je je geld goed beleggen, 
dan is zo’n auto een handige investering, leren 
de cijfers. ‘Mensen kopen zo’n klassieker, houden 
hem vijf of zeven jaar, en verkopen hem dan weer 
met winst. Het is echt internationale handel: 
kopers komen gerust uit China of Rusland om hier 
een auto te halen. Sommige verzamelaars hebben 
een neusje voor de types die het gaan maken. 

Investeren in een  
 klassieke schoonheid

Zeldzame klassiekers zoals de Ferrari F40 en de Alfa Romeo GTV doen het goed 
als ‘moderne’ kunst. Kocht je vroeger een schilderij als investering, tegenwoordig 
is een mooie auto een slimme belegging. En je kunt zo’n raspaard ook nog eens 
van stal halen …

Vrije tijd50



WIE:  Wim Prins is eigenaar van autobedrijf Wim 
Prins in Nunspeet.
WAT:  Wim Prins is official dealer van Alfa Romeo 
en Abarth. Daarnaast verkoopt het bedrijf jonge 
en klassieke auto’s in het topsegment onder de 
namen PrinsEsclusivo en PrinsClassics. Wim 
Prins verzorgt ook het specialistische onderhoud 
aan deze auto’s. Het team telt circa twintig 
medewerkers.

In de kantlijn
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Als zíj bij me langskomen om bepaalde auto’s op 
te kopen, weet ik eigenlijk al dat die klassiekers de 
komende jaren in prijs omhoog gaan schieten.’

TOT IN DETAIL  Niet toevallig komen veel van de 
succesnummers uit Italië: de Alfa’s, de Maserati’s, 
de Ferrari’s. ‘De Italianen hebben heel veel gevoel 
voor mooie auto’s. Niet alleen de techniek en het 
ontwerp zijn dan perfect, maar ook alle details

 

aan die klassiekers kloppen: de stiksels, de 
schakelaartjes, het klokje, de kleurencombi’s. 
Dat levert een waanzinnig resultaat op. Er zijn 
kunstenaars mee bezig geweest die vanuit emotie 
werkten. De echte liefhebber ziet dat en gaat 
op zoek naar dat ene model dat eruit springt. 
Vaak kijkt hij ook naar auto’s met een aparte 
geschiedenis, bijvoorbeeld een wagen die een 
rallyverleden heeft gehad.’

BIJZONDER VERHAAL  De mooiste auto’s laten 
zich niet zo heel gemakkelijk vinden. Wim heeft 
experts in binnen- en buitenland die op zoek gaan 

naar de krenten in de pap. Als zo’n auto eenmaal 
in de showroom staat, is het soms even slikken 
als zich een koper meldt. ‘We hebben nu een 
Ferrari F40 staan, echt een meesterstuk. Zo’n 
auto wil je eigenlijk niet kwijt. Maar ik ben geen 
museum. Het is mooi als iemand hem koopt en 
er ook van kan genieten. Het blijven auto’s met 
een bijzonder verhaal, en daar hebben mensen 
gelukkig oog voor.’ 

 | Er hebben echte 
kunstenaars aan zo’n 
auto gewerkt en dat 
levert een waanzinnig 
resultaat op |

51Vrije tijd





&
STAPPENPLAN VOOR EEN NIEUWE TUIN

TUIN
TUIN

droom  



Wonen54

STAP 1: BEGIN BINNENSHUIS
Wil je je tuin op de schop nemen, denk 
dan van binnen naar buiten. Klinkt dat 
als een vreemd advies? Daniël legt uit 
waarom: ‘Voor ik ga ontwerpen, loop 
ik natuurlijk eerst een rondje door de 
tuin, maar daarna wandel ik door het 
huis. Ik wil niet alleen de sfeer van de 
tuin proeven, maar vooral ook van de 
bewoners van het huis. Wat voor stijl 
hebben ze, houden ze van strak of 
rommelig, hoe leven ze? Hebben ze 
kinderen of kleinkinderen? Vinden ze 
het leuk om zelf in de tuin te werken, of 
willen ze het liefst een onderhoudsvrije 
tuin? Dat zijn allemaal zaken die 
meespelen bij het ontwerp.’
Wil je werken aan een nieuwe tuin, 
bedenk dan allereerst hoe je leeft en 
hoe jouw tuin het beste aansluit op die 
levensstijl. Dat is de opstap naar een 
haalbaar plan.

STAP 2: KIES EEN STIJL
Het maakt je tuin mooier en groter als 
hij goed aansluit op de omgeving. ‘Woon 

 | De eerste stap 
naar een haalbaar 
ontwerp: zorg dat 
je tuin past bij je 
manier van leven |

je in het bos, dan is het logisch om daar 
in je tuin iets mee te doen’, zegt Daniël. 
‘Dicht rond je woning kun je een mooi 
terras aanleggen en bloeiende planten 
neerzetten, maar aan de randen van 
je tuin is het beter om een soepele 
overgang naar het bos te maken. En 
kijkt je huis uit over het platteland, dan 
is het de kunst om dat uitzicht optimaal 
te benutten. Door haagjes en doorkijkjes 
kun je verschillende zichtlijnen maken en 
diepte in je tuin creëren.’ 
Je hoeft je niet tot één stijl te 
beperken: ‘Klassieke elementen zoals 
een boomgaard en borders kun je 
bijvoorbeeld prima combineren met 
strakke lijnen van paden en terrassen.’

STAP 3: VISUALISEER JE TUIN
Heb je de kaders voor je tuin helder, dan 
kun je een plattegrond gaan tekenen. 
Maar met zo’n plan op papier blijft het 
lastig om écht een beeld van je tuin 
te krijgen. Pas als je een ruimtelijke 
tekening van je tuin maakt, merk je 
hoe die eruit komt te zien. Daniël: ‘Wij 

Vier het voorjaar met een nieuwe tuin. De lente is hét moment 

om tuindromen om te zetten in daden. Maar hoe pak je dat aan? 

Tuinontwerper en hovenier Daniël Vos geeft een stappenplan om 

het groen rond het huis te vernieuwen. 
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WIE:  Daniël Vos is eigenaar van Vos Tuinvisie 
in Epe.
WAT:  Vos Tuinvisie doet ontwerp, aanleg en 
onderhoud van tuinen. Het bedrijf heeft negen 
vaste medewerkers en een aantal flexibel 
inzetbare krachten.
FEIT:  ‘Wil je een mooie tuin met weinig 
onderhoud? Kies dan voor grote vlakken met 
dezelfde planten. Dat is stijlvol, het straalt rust 
uit en je hoeft er niet veel aan te doen.’

In de kantlijn

WWW.VOSTUINVISIE.NL

gebruiken een 3D-programma waarmee 
je als het ware door je tuinontwerp heen 
kunt wandelen en hoogte en diepte ziet. 
Zo krijg je een beter beeld van je tuin: is de 
zithoek op de juiste plek, is de beplanting 
goed, wil ik er nog een zitje bij, hoe ziet 
dat trappetje eruit, en dat overdekte 
terras? Negen van de tien keer ontdek je 
dan dat je het toch anders wilt. Dat helpt 
om geen verkeerde keuzes te maken.’

STAP 4: DENK VERDER
Tijdens de ontwerpfase zul je al snel 
ontdekken dat het in de tuin niet alleen 
om bomen en planten draait. Daniël: 
‘Als je gaat herinrichten, gaat het ook 
over nieuwe paden, over verlichting, of 
bijvoorbeeld een zwembad. En wil je dat 
tuinhuisje laten staan, of verplaatsen, of 
afbreken? Moet er een nieuwe veranda 
komen? Neem al die onderdelen meteen 
mee in je ontwerp, zodat je een reëel 
plaatje krijgt van de kosten en de baten.’

STAP 5: PAK DE AANLEG GRONDIG AAN
Voor de een is er geen grotere lol dan 
zelf de tuin aanleggen, de ander laat 
dat liever aan professionals over. ‘Als 
je zelf aan de slag gaat, is mijn tip om 
een goed stappenplan te maken, zodat 
je het werk in de juiste volgorde doet. 

Heb je voor sommige onderdelen hulp 
nodig van bijvoorbeeld een aannemer of 
een elektricien? Neem dat dan op in je 
planning, zodat je niet staat te wachten 
als het zover is.’
Als Daniël met zijn bedrijf de aanleg van 
een tuin doet, kiest hij er bewust voor om 
ook zaken zoals beregening, verlichting 
of de bouw van een veranda voor zijn 
klanten te regelen. ‘De klant hoeft dan niet 
zelf achter een vakman aan. Bovendien 
verloopt de aanleg een stuk soepeler als 
één iemand de regie in handen heeft.’

STAP 6: ZORG VOOR EEN GOEDE START
Is de tuin af? Dan kan het echte tuinieren 
beginnen. ‘Vooral in de eerste jaren 
vraagt dat de nodige aandacht. Je moet 
nieuwe beplanting soms extra bemesten 
en goed snoeien. En het onderhoud van 
het gazon is een vak apart, zeker als je 
in een bosrijke buurt woont. Wij komen 
na de aanleg meestal nog een paar keer 
terug om het eerste werk te doen. Voor 
veel klanten blijven we ook het reguliere 
onderhoud doen. Maar er zijn ook genoeg 
mensen die het heerlijk vinden om zelf te 
tuinieren. En terecht: wat is er mooier dan 
met je handen in het groen te zitten?’
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01. Landelijke tuin in Hattem 

Kleuren rond het huis, groen in de verte. Met ruime zitjes en verrassende doorkijkjes biedt 

deze tuin sfeervolle beschutting én weidse uitzichten.

02. Klassiek-moderne tuin in Epe 

Oud en nieuw ontmoeten elkaar rond deze traditionele villa. Met klassieke borders, 

boomgaard en vijver, en moderne paden en schanskorven.

03. Bostuin in Epe 

Een groene oase tussen de bomen. Strak en comfortabel rond het huis, ruiger en groener 

aan de rand, zodat je een natuurlijke overgang naar het bos creëert.

04. Moderne tuin in Zeewolde 

Alle ruimte voor de kinderen: een heerlijk zwembad, een mooi zonneterras en een 

onderhoudsvriendelijke tuin die niet veel van je tijd vraagt. T
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WIE:  Herbert Bremmer is eigenaar van De 
Wilcon in Heerde.
WAT:  De Wilcon verkoopt en onderhoudt 
tuin- en parkmachines voor particulieren en 
bedrijven. De firma telt vijf medewerkers en 
heeft een eigen werkplaats.

In de kantlijn

Heb je een flinke tuin of 

een groot gazon, dan kom je 

niet ver met handmaaier en 

heggenschaar. Het robuuste 

tuinieren vraagt om een 

grotere jongen. Hoe vind je 

het juiste apparaat?

‘Als je een grotere maaier zoekt, is de 
eerste vraag of je wilt opvangen of 
mulchen’, zegt Herbert Bremmer van 
De Wilcon in Heerde. Voor de leek 
klinkt dat als Frans, maar na uitleg 
van Herbert is het snel duidelijk: ‘Als 
een zitmaaier het gras opvangt, komt 
dat in een bak achter het apparaat. 
Die moet je iedere keer legen. Wat 
veel machines tegenwoordig doen, 
is het gras verpulveren en opnieuw 
uitstrooien over het gazon: dat heet 

‘mulchen’. Het is goed voor het grasveld, want het is 
een vorm van natuurlijke bemesting. En het scheelt 
dat je het gemaaide gras niet hoeft af te voeren.’

RECHT EN ROND  ‘Waar je ook op moet letten, 
is de vorm van besturing die je hebt. Met de ene 
machine kun je snel rechte banen maaien, met de 
andere kun je heel goed krappe bochtjes draaien. 
Als je een gazon hebt met veel bomen of struiken, 
kan die wendbaarheid belangrijk zijn. Daarom vraag 
ik mensen altijd wat voor tuin ze hebben, zodat we 
samen kunnen kijken welke machine daarbij past.’

NIEUW SEIZOEN  ‘Bij zo’n tuinmachine hoort ook 
onderhoud. Net als bij een auto moeten zaken als 
bougies, luchtfilters, olie en V-snaar gecontroleerd 
worden. En de messen moeten natuurlijk geslepen, 
want die slijten. Het is handig om dat onderhoud in 
de winter te doen, zodat je maaier voor de zomer 
klaar is. Wij bellen onze klanten ’s winters langs om 
te vragen of ze een onderhoudsbeurt van de maaier 
willen, en we halen ‘m dan thuis op.’

ZELF MAAIEN  ‘Ik merk dat de robotmaaier steeds 
meer terrein wint van de zitmaaier. Het handige 
van die apparaten is natuurlijk dat je niets meer 
zelf hoeft te doen. Maar een voordeel is ook dat je 
gazon er mooier van blijft omdat een robotmaaier 
minder zwaar is dan een zitmaaier. Je ziet het 
verschil: gazons die met een robot gemaaid 
worden, zijn echt superstrak. Toch blijven er ook 
veel mensen die de tuin en het gras liever zelf 
doen. Ze pakken graag een zitmaaier om in het 
weekend over het gazon rond te rijden met een 
lekker zonnetje erbij.’ 

WWW.DEWILCON.NL

grazersGROTE
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 Geknipt 
      Geschoren

01. ZITMAAIER Het maaien van een ruim gazon is voor deze machine 
een klein klusje. De MR 4082 van Viking is eenvoudig te bedienen, heel 
wendbaar en heeft een hoog maaivermogen.   |   02. SPROEIAPPARAAT 
Groenten, fruitbomen of bloemen die extra bescherming nodig hebben, 
kun je besproeien met de Stihl SG 51. Het reservoir hangt op je rug zodat 
je elke hoek kunt bereiken.   |   03. ACCUHEGGENSCHAAR In de lente 
vragen de hagen om een knipbeurt. Met de HSA 66 gaat dat gemakkelijk. 
Stihl heeft ook andere accuapparaten, zoals bladblazers, hoogsnoeiers en 
takkenscharen.   |   04. ROBOTMAAIER Met een iMow van Viking besteed 
je het maaiwerk helemaal uit. Deze robotmaaier – de MI 422 – maait uit 
zichzelf gazons tot 500m2. Zijn broers kunnen ook grotere oppervlakken 
aan.   |   05. ELEKTRISCHE KANTENMAAIER De FSE 52 van Viking is een 
praktisch gereedschap om de gazonranden bij te werken en lastig onkruid 
weg te halen. Stekker in het stopcontact en maaien maar.

02
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03
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MET EEN BEREGENINGSSYSTEEM KUN JE DE TUINSLANG VOORTAAN 

IN DE SCHUUR LATEN. WAT KOMT ER KIJKEN BIJ DE INSTALLATIE 

VAN ZO’N SYSTEEM – EN WAT LEVERT HET OP?

Een frisse douche 
voor het groen

Vaak denk je er pas over na als de zon 
al dagenlang op je gras brandt en de 
bloemen hun kop laten hangen: je tuin 
moet nodig gesproeid. Maar meestal 
is het dan te laat. In een forse tuin ben 
je bovendien niet zomaar klaar met 
water geven. Beregeningssystemen 
zijn bedoeld om je die zorg uit handen 
te nemen en je tuin zo goed mogelijk 
te houden. Voor beregeningsspecialist 
Erik Pronk is de aanleg van de systemen 
zijn dagelijks werk: ‘Als ik rondkijk in 
tuinen, zie ik meteen waar beregening is 
aangelegd. Ze liggen er groener bij.’

HOE WERKT DE AANLEG VAN ZO’N 
BEREGENING?
‘Meestal laten mensen dat doen als ze 
een nieuwe tuin krijgen. Ik maak een 
ontwerp voor aanleg van de beregening 
en dan kan het werk beginnen. Eerst leg 



61Wonen

WIE:  Erik Pronk is eigenaar van 
Pronk Beregening in Epe.
WAT:  Erik heeft vijftien jaar 
ervaring in het aanleggen van 
beregeningssystemen. Sinds 
2014 doet hij dat vanuit zijn eigen 
bedrijf, met een team van drie vaste 
medewerkers en een aantal flexibel 
inzetbare krachten.
TIP: ‘Een nieuwe tuin is kwetsbaar 
en vraagt om het juiste onderhoud. 
Je kunt een beregeningssysteem zo 
instellen dat de nieuwe beplanting 
precies krijgt wat nodig is.’

In de kantlijn

 | Beregening kun je 
ook in bestaande tuinen 
aanleggen, zonder dat 
je complete tuin op de 
schop hoeft |

ik leidingen in de grond naar de plekken 
waar gesproeid moet worden. Dan 
installeer ik de sproeiers. En daarna sluit 
ik er een passende pomp op aan. Als alles 
is geïnstalleerd, zie je er eigenlijk niets van 
terug. De sproeiers komen omhoog bij 
het sproeien en zakken weer in de grond 
nadat het sproeien is afgelopen.’

EN DE POMP SLUIT JE AAN OP DE 
WATERLEIDING?
‘Dat kan, maar meestal doen we dat niet. 
Vaak slaan we een buis in de grond zodat 
je het grondwater kunt gebruiken voor het 
besproeien. Dat water is beter voor je tuin 
en je hebt een veel grotere capaciteit dan 
met leidingwater.’

HOE BEDIEN JE HET SYSTEEM?
‘Je kunt dat handmatig doen: je hebt 
dan verschillende kranen die je aan en 
uit kunt zetten om de delen van je tuin 
te beregenen. Maar vaak installeer ik 
een automatische besturing zodat het 
besproeien helemaal vanzelf gaat. Op 
het bedieningspaneel stel je in welk deel 
van de tuin op welk moment water moet 
krijgen. Met speciale sensoren meet het 
systeem ook of het geregend heeft: dat 
voorkomt onnodig sproeien. Je hebt er 
geen omkijken meer naar.’

IS BEREGENING GESCHIKT VOOR ELKE 
TUIN?
‘In principe wel. We maken deze systemen 
op maat, en dat kan voor tuinen van 
500m2, maar ook van 10.000m2 of meer. 

Je kunt dit ook eenvoudig in bestaande 
tuinen laten aanleggen. Met een 
persluchtraket maken we dan een schacht 
in de grond waar de leidingen doorheen 
gaan. Je tuin hoeft dus niet helemaal op 
de schop.’

VRAAGT DIT SYSTEEM VEEL 
ONDERHOUD?
‘Dat valt erg mee. Bij de meeste klanten 
komen wij in het najaar langs om 
de beregening af te sluiten voor de 
vorstperiode. Dan blazen we de leidingen 
ook door. En in het voorjaar starten we het 
systeem weer op en kijken alles even na. 
Meestal is dat genoeg om het systeem 
jarenlang probleemloos te gebruiken.’

WWW.PRONKBEREGENING.NL
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WIE:  Arend Jan Vijge is eigenaar van Wissel 
Bouw in Epe.
WAT:  Met acht medewerkers verzorgt Wissel 
Bouw verbouw, nieuwbouw, renovatie, onderhoud 
en bouwadvies voor particuliere klanten en 
bedrijven.
FEIT:  ‘Als jongetje van tien draaide ik al mee 
in het bouwbedrijf: de werkplaats opruimen, 
de auto’s wassen. Ik vond dat heerlijk. 
Tegenwoordig zit ik veel op kantoor, maar ik kom 
dagelijks op de bouw. Het blijft een prachtig vak.’

In de kantlijn

DENK MEE MET JE KLANT
‘Dit werk begint met meedenken. 
Een klant heeft een probleem en wij 
helpen hem zoeken naar de beste 
oplossing. Stel dat iemand bij je 
komt omdat hij de kozijnen in huis 
wil vervangen. Soms blijken dan 
alleen de onderdorpels verrot te zijn. 
Dan kun je ook alleen die vervangen 
– net zo goed én goedkoper. Of 
iemand heeft net een huis gekocht 
en wil dat verbouwen. Prima, maar 
soms is het verstandig om eerst

een tijdje in het huis te wonen en te kijken hoe 
je het beleeft en wat je anders zou willen. Dikke 
kans dat je over een paar maanden heel andere 
verbouwplannen hebt.’

WAT JIJ NIET WILT DAT JOU GESCHIEDT …
‘Als wij een raampje moeten afhangen op de 
tweede verdieping, kunnen we natuurlijk met onze 
modderschoenen de trap op stampen. Maar dat 
doen we niet. We doen de schoenen even uit, of 
we dekken de trap even af. Wat je in je eigen huis 
niet wilt hebben, moet je bij andere mensen ook 
niet doen. Zulke details doen ertoe in je werk.’

ZET MENSEN NIET VOOR HET BLOK
‘Hoe vaak hoor je niet dat mensen tijdens een 
verbouwing voor het blok worden gezet: het 
gaat meer kosten omdat de aannemer dit of dat 
tegenkwam. Volgens mij moet je als aannemer 
zo veel mogelijk van tevoren bedenken waar je 
tegen aan kunt lopen. Door jaren ervaring weet je 
prima wat er allemaal bij een verbouwing komt 
kijken en wat de risico’s zijn. Daardoor kun je een 
goede totaalprijs maken, zodat de klant ook een 
reële keuze kan maken. Het kost dan misschien 
wat meer, maar er komen achteraf niet allemaal 
onverwachte facturen voor meerwerk.’

WERK MET MENSEN ZOALS JIJ
‘Als aannemer werk je veel met onderaannemers, 
zoals een elektricien of een schilder. Van hen 
verwacht ik dezelfde deskundigheid en houding 
als van onszelf. Ik wil dat de klant net zo tevreden 
is over de stukadoor die ik stuur als over onze 
eigen medewerkers. Het gevolg is dat wij een club 
vakmensen om ons heen verzamelen waarop we 
kunnen bouwen.’

DOE WAAR JE GOED IN BENT
‘Wij verbouwen vooral bestaande huizen, zoals 
boerderijen en monumentale panden. Dat is bijna 
altijd maatwerk en we hebben gemerkt dat we 

Wissel Bouw heeft meer 

dan veertig jaar op de 

teller staan. Genoeg tijd 

om de do’s en dont’s van 

het vak te ontdekken. 

Eigenaar Arend Jan Vijge 

vertelt welke spelregels 

hij hanteert.

 |  Ik loop zelf 
dagelijks op de bouw 
rond. Het is gewoon 
een prachtig vak  |
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daar goed in zijn. Soms strippen we zo’n pand 
compleet en renoveren het tot er weer een plaatje 
staat. Dat is mooi om te doen. Maar we genieten 
ook van kleinere klussen op maat: een dakkapel, 
het maken van een slaap- en badkamer beneden, 
klein onderhoud aan een huis of bedrijf, of het 
ophangen van een schilderijtje bij een klant.’

VAKWERK IS NORMAAL
‘Aan het eind van de rit bedanken klanten je wel 
eens omdat ze vinden dat de verbouwing zo goed 
is gegaan. Dat is fijn om te horen, maar laten we 
niet doen of een geslaagde verbouwing bijzonder 
is. Sommige mensen hebben misschien slechte 
ervaringen met aannemers, maar het is niet meer 
dan normaal dat je vakwerk geleverd krijgt. Een 
verbouwing is een hele stap voor mensen en 
kost ook nog eens veel geld. Daar moet je als 
aannemer zorgvuldig mee omgaan.’

WWW.WISSEL-BOUW.NL
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Was een buitenzwembad ooit alleen weggelegd 
voor mensen met een ruime tuin, tegenwoordig is 
een dakterras al genoeg om te water te gaan. Er is 
veel meer mogelijk dan vroeger, is de ervaring van 
Bernard Huisman van Rhodos Wellness. Door de 
opkomst van de buitenspa – of whirlpool – kun 
je op een paar vierkante meter genieten van een 
warm bad in de buitenlucht. De spa is een ruime 
badkuip met zitjes die plek bieden aan twee of 
meer mensen. Het bad is verwarmd, zodat je 
ook op koudere dagen – en zelfs bij regen – kunt 
genieten van de buitenlucht.

KAP ERAF EN KLAAR  ‘Ook al heb je maar weinig 
ruimte rond het huis, een buitenspa kun je bijna 
altijd kwijt’, vertelt Bernard. ‘Ze zijn er al vanaf 

anderhalve bij anderhalve meter, of zoveel groter 
als je wilt. De installatie en het onderhoud zijn 
eenvoudig. Je zet de buitenspa neer, sluit hem aan 
op een geschikte stroomvoorziening, laat hem 
eens per seizoen vollopen en klaar ben je. Het bad 
is altijd op temperatuur, zodat je er ’s zomers en 
’s winters zo in kunt stappen: je hoeft alleen maar 
de kap van het bad te halen. Ze zijn bijna altijd 
voorzien van een muziekinstallatie, zodat je vanaf 
de smartphone je favoriete muziek kunt draaien. 
Een wijntje erbij en genieten maar.’

ZUINIG IN VERBRUIK  Buitenspa’s zijn in legio 
varianten en prijzen te koop, maar volgens 
Bernard is ‘goedkoop’ vaak duurkoop. ‘Er zijn 
veel Chinese fabrikaten die weinig kosten maar 

Weinig is rustgevender dan na een drukke dag in je buitenspa te ontspannen. 
Of in je zwembad te dollen met de (klein)kinderen. Een inkijkje in de wereld 

van water en wellness.

WELLNESS



| De nieuwe zwembaden zijn 
eenvoudig te installeren en 
vragen weinig onderhoud |

kwalitatief minder goed zijn. Ik adviseer zelf alleen 
Amerikaanse merken. Een merk als Caldera maakt 
al jaren buitenspa’s van uitstekende kwaliteit. 
Ze zijn bijvoorbeeld zuiniger in verbruik dan de 
goedkopere varianten, onder meer door betere 
isolatie. Ook de garantie is uitstekend geregeld. 
Gaat er iets kapot, dan kunnen we het gemakkelijk 
repareren.’

DOE-HET-ZELF-BAD  Heb je meer ruimte in de 
tuin, of wil je graag baantjes trekken in je eigen 
bad, dan komt een zwembad in beeld. Die kun je 
helemaal op maat laten maken, maar vaak  >> 

Zwembad 2.0

Voor mensen met een bestaand – en wat 
ouder – zwembad in de tuin valt er vaak 
winst te behalen door het aanpassen van de 
installaties:

• Vervanging van de chloorinstallatie door een 
  zoutsysteem maakt onderhoud van het bad 
  veel eenvoudiger en goedkoper.
• Een oude waterpomp is gemakkelijk te 
  vervangen door een nieuwe waterpomp die 
  veel minder energie verbruikt. 
• Vervanging van een gasverwarming door 
  een moderne warmtepomp zorgt dat de 
  energiekosten fors dalen.

Rhodos Wellness verzorgt de installatie, 
het onderhoud en de vervanging van 
zwembadsystemen.
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WIE:  Bernard Huisman, eigenaar van Rhodos 
Wellness.
WAT:  Rhodos heeft een grote showroom in 
Oldebroek met zwembaden, buitenspa’s, sauna’s, 
infraroodcabines en fitnessapparatuur. Het 
bedrijf verkoopt en installeert deze producten en 
doet ook onderhoud en reparatie. Het team telt 
twaalf medewerkers.  
TIP:  ‘Combineer de buitenspa of het zwembad 
met een buitendouche: het is lekker fris om je 
na het zwemmen of baden even buiten af te 
spoelen’

In de kantlijn

is een prefab zwembad net zo goed – en een 
stuk beter betaalbaar. ‘Je kunt zo’n zwembad 
als doe-het-zelf-pakket kopen en zelf installeren. 
Meestal bouw je een frame en hang je daar een 
zogenoemde ‘liner’ in, de ‘binnenwand’ van je 
zwembad. Afhankelijk van je keuze kun je het 
zwembad op het terras of het gazon zetten, of 
ingraven. Bij de grotere en duurdere varianten 
doen wij vaak de installatie voor de klant, in 
samenwerking met een hovenier. Rhodos levert 
zo’n bad dan turn key op, inclusief het tuinwerk, de 
bestrating en dergelijke.’

GEBRUIKSGEMAK  Een zwembad verbruikt wel 
meer energie dan een buitenspa, maar de nieuwe 
installaties zijn stukken zuiniger dan de oude 
zwembaden. Ook het onderhoud is met de huidige 
technieken relatief eenvoudig. ‘Met de nieuwste 
reinigingsinstallaties blijft de kwaliteit van het 
zwemwater veel langer op peil. En koop je er een 
‘zwembadrobot’ bij, dan houdt deze ‘stofzuiger’ de 
bodem en badwand keurig schoon. Tegenwoordig 
kun je het hele seizoen door zwemmen zonder dat 
je veel tijd in het zwembad hoeft te steken.’

WWW.RHODOS.NL| Een buitenspa is altijd  
gebruiksklaar. Kap eraf, 

muziekje aan en je 
kunt genieten |



‘Een zwembad, sauna of whirlpool is 
heerlijk, maar je hebt wel elektriciteit 
nodig om hem van spanning te voorzien. 
De leverancier vertelt je altijd keurig 
welke aansluitingen je nodig hebt, maar 
mensen realiseren zich niet altijd wat dat 
betekent. Pas kwam ik bij een klant die 
een sauna in zijn tuinhuisje wilde hebben, 
maar daar bleek ook een whirlpool te 
staan. Hij wilde beide apparaten graag 
tegelijk kunnen gebruiken, maar er liep 
maar één dunne kabel naar het tuinhuis. 
Ik moest eerst een goede kabel door de 
grond leggen.’

‘Het is dus slim om even goed te kijken 
hoeveel stroom je sauna, zwembad 
of whirlpool nodig heeft. Moet er een 
aparte groep aangelegd worden? Is het 
nodig om een nieuwe kabel te leggen? 
Heeft je saunakachel misschien een 

krachtstroomaansluiting nodig? En biedt 
de hoofdaansluiting van je huis genoeg 
capaciteit?’

‘Realiseer je dat je meer apparaten in 
huis hebt. Veel mensen stappen graag 
’s avonds na het eten in de sauna. 
Maar dan staan ook de vaatwasser, de 
wasmachine, het koffiezetapparaat en de 
verlichting aan. En je wilt natuurlijk niet 
hebben dat de stroom halverwege uitvalt 
en je in je blootje naar de meterkast moet 
om de schakelaar om te zetten.’

‘En tot slot: laat de elektricien meteen 
ook bekijken of je aardingsvoorzieningen 
voldoen. In oudere woonhuizen zijn lang 
niet alle stopcontacten geaard en soms 
is een aardlekschakelaar afwezig. Maar 
ook als er wel een aardlekschakelaar 
is, dan nog kan het zijn dat deze niet 
werkt. Voor je eigen veiligheid én die van 
anderen is het heel belangrijk dat zulke 
zaken goed functioneren, zodat er bij een 
defect geen levensgevaarlijke situaties 
ontstaan.’

Mark van Emmerik is elektrotechnisch 
installateur bij Elektra. 

Zorg voor genoeg 
spanning...

TIPS & TRICS VAN DE ELEKTRICIEN
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WIE:  Henk en Dirkje van Schoonhoven zijn de eigenaren van 
Grando Epe.
WAT:  Grando Epe is onderdeel van Grando Keukens & Bad, 
dat ruim vijftig jaar ervaring heeft op het gebied van keuken- 
en baddesign. Het bedrijf adviseert, installeert en renoveert 
keukens en badkamers. Bij Grando Epe werken 
vijf medewerkers.

In de kantlijn

‘De keuze voor een badkamer of 
keuken is heel persoonlijk’

In de zoektocht naar een nieuwe keuken of badkamer heeft 
iedereen zijn eigen plaatje voor ogen. De wensenlijst is 
afhankelijk van allerlei factoren: de ruimte die je hebt, de woning 
waar de badkamer of keuken in moet passen, je smaak en je 
portemonnee. ‘Sommige mensen willen graag aansluiten bij een 
bepaalde trend. Anderen vinden het belangrijk dat er duurzaam 
materiaal is gebruikt’, zegt Dirkje van Schoonhoven. ‘Het is altijd 
maatwerk: passend bij de stijl en situatie van die ene klant.’

KEUKENS KIJKEN 
De showroom aan de Hoofdstraat in Epe is een goed 
uitgangspunt om je beeld van een nieuwe keuken of badkamer 
scherp te stellen. Dirkje: ‘Het helpt als je ziet wat er allemaal 
kan. We hebben veel opstellingen staan, voor verschillende 
budgetten. Al wandelend door die keukens en badkamers krijg 
je een goed idee van wat mogelijk is. We bespreken uitgebreid 
met klanten wat ze voor zich zien. En we maken een 3D-ontwerp. 
Mensen kunnen zich dan beter voorstellen hoe de nieuwe 
badkamer of keuken er in hun huis uitziet.’

MOOI EN HANDIG 
Het kiezen van een keuken of badkamer gaat over meer dan 
alleen de kleur en het materiaal. Grando Epe weet wat er aan 
nieuwe handigheden en mooie gadgets te krijgen is. Henk van 
Schoonhoven vertelt: ‘Natuurlijk bespreken we ook wat voor 
werkblad en handgrepen er bij de keuken passen en welke 
apparatuur mensen willen. We hebben veel materiaalkennis in 
huis, zodat we kunnen aangeven wat wel of juist niet handig is in 
een bepaalde situatie.’

GOEDE OPLOSSINGEN 
De keuze voor een badkamer of keuken is stap één, maar dan 
komt de installatie. Sommige mensen zien er als een berg 
tegenop: Wat moet er allemaal niet aan leidingen omgelegd 
worden? Kan het nieuwe bad wel op een andere plek staan 
dan het vorige bad? Henk: ‘Ik kijk zo nodig bij de klanten thuis 
om de situatie te beoordelen. Ik denk niet in onmogelijkheden: 
vaak kan er meer dan je zou verwachten. We vinden regelmatig 
goede oplossingen, zodat mensen de keuken of badkamer 
kunnen krijgen waar ze op hoopten.’

OPGERUIMD BEGIN 
Is de aankoop eenmaal gedaan, dan regelt Grando de 
installatie. Henk: ‘We leggen goed uit wat we gaan doen, zodat 
mensen niet voor verrassingen komen te staan. We verzorgen 
de bouwkundige aanpassingen en onze eigen monteurs 
installeren de keuken of badkamer.’ En niet onbelangrijk: ‘We 
ruimen de boel na installatie netjes op. Zodat je meteen kunt 
genieten van je nieuwe kookeiland, of het bad vol kunt laten 
lopen.’

Een nieuwe keuken of badkamer koop je niet elke dag. Henk en Dirkje van Schoonhoven 

van Grando Epe realiseren zich dat goed. Daarom nemen ze de tijd voor het geven 

van een persoonlijk advies: ‘Elke klant is anders.’

WWW.GRANDO.NL/EPENieuw of vernieuwd?
Een compleet nieuwe badkamer of keuken is niet de enige 
manier om het interieur op te frissen. Je kunt er ook voor 
kiezen de bestaande keuken of badkamer te laten renoveren. 
Door het vervangen van de fronten, de apparatuur en het 
werkblad krijgt de keuken bijvoorbeeld een totaal nieuw 
uiterlijk. Het is een goede optie voor mensen die een beperkt 
budget hebben. Grando Epe geeft vrijblijvend advies over 
zo’n vernieuwing en kan de complete renovatie uitvoeren.
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7 VRAGEN OVER HET 
LEVENSTESTAMENT

1. WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?
‘Het woord ‘levenstestament’ komt van het 
Engelse woord living will. Het is een notariële 
akte waarin je aangeeft wie jouw belangen mag 
behartigen als je dat zelf niet meer kunt of wilt. 
Dat kan zijn door een beroerte of dementie, door 
een tijdelijk coma, maar bijvoorbeeld ook omdat 
je te oud wordt om alles nog zelf te doen. Het 
levenstestament geeft je de kans om duidelijk te 
maken hoe jij de zaken dan graag geregeld wilt 
hebben.’

2. WAT IS HET VERSCHIL EN DE 
OVEREENKOMST MET EEN TESTAMENT?
‘Het levenstestament geeft aan hoe je het geregeld 
wilt hebben vóór je overlijden, het testament 
doet dit voor ná je overlijden. Maar vaak lopen ze 
naadloos in elkaar over.’

3. KAN IK ZELF BEPALEN WAT ER IN MIJN 
LEVENSTESTAMENT KOMT TE STAAN?
‘Tot op zekere hoogte. Vaak bestaat het 
levenstestament in ieder geval uit een financieel 
gedeelte. Als je namelijk niet zelf aangeeft wie 
jouw financiën moet verzorgen, kan het zijn 
dat de rechtbank een bewindvoerder of curator 
aanstelt. Veel mensen bepalen liever zelf wie 
hun geldzaken mag regelen en hoe dat moet. In 
het levenstestament kun je dat vastleggen. Zo’n 
persoon noemen we een gevolmachtigde.
Daarnaast heb je bijna altijd een medisch 
gedeelte, waarin je aangeeft met wie de arts 
moet overleggen over je situatie. Je kunt er 
ook een behandelverbod, of een euthanasie- of 
levenswensverklaring bij opnemen.

Naast een gewoon testament stellen steeds meer mensen een levenstestament 

op. Wat houdt dat in en waarom zou je ervoor kiezen? We vroegen het aan 

notaris Frank Wassink.

Verder kun je opstellen wat er met je inboedel 
moet gebeuren, als je bijvoorbeeld verhuist naar 
een zorgcentrum. En voor mensen met een 
onderneming is het mogelijk om aan te geven wie 
het bedrijf moet besturen als je dat niet meer kunt. 
Je kunt het dus heel persoonlijk invullen.’

4. OP WELK MOMENT MOET IK GAAN 
NADENKEN OVER MIJN LEVENSTESTAMENT?
‘De meeste mensen die hier komen voor een 
levenstestament, zijn zo rond de 55 jaar oud. Het 
is vooral belangrijk om je levenstestament op te 
stellen op een moment dat je er nog rustig over 
kunt nadenken.’

5. WAT MOET IK DOEN OM EEN 
LEVENSTESTAMENT OP TE LATEN STELLEN?
‘Het begint met een gesprek bij de notaris. Samen 
bespreek je wat je wilt regelen. Meestal gaan 
mensen naar huis met een aantal vragen om over 
na te denken. In een vervolggesprek kan de notaris 
een concept maken dat je samen aanscherpt. 
Als het klaar is, wordt de akte gepasseerd – vaak 
samen met een testament.’

6. HOE BEPAAL IK WANNEER MIJN 
LEVENSTESTAMENT IN MOET GAAN? 
‘Dat kun je zelf kiezen. Als je partner de 
gevolmachtigde is, spreken mensen vaak af 
dat het levenstestament in mag gaan zodra 
de partner merkt dat het nodig is. Je kunt ook 
vastleggen dat de arts eerst een medische 
verklaring moet afgeven voordat het 
levenstestament ingaat: hij bepaalt dan of 
je wilsonbekwaam bent.’
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WIE:  Frank Wassink is eigenaar van 
Notariskantoor Wassink & Vermeulen in Epe.
WAT:  In 1991 startte Frank Wassink als 
kandidaat-notaris in Epe. In 1997 werd hij 
notaris. Een jaar later werd Geert Vermeulen als 
notaris aan het kantoor toegevoegd. Het team 
telt in totaal elf medewerkers, waaronder juristen 
en notarieel medewerkers.
TIP:  ‘De consumentenbond heeft een helder 
boekje geschreven over het levenstestament. 
Het is als e-book te bestellen via 
www.consumentenbond.nl/webshop.’

In de kantlijn

7. KAN IK HET LEVENSTESTAMENT LATER 
AANPASSEN?
‘Ja, dat kan op elk moment. Meestal sturen wij 
onze klanten om de vijf jaar een uitnodiging 
om te bespreken of het levenstestament en het 
testament nog in orde zijn. Ik merk dat mensen na 
een aantal jaren toch nogal eens aanpassingen 
hebben.’

WWW.WASSINKVERMEULEN.NL
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vlammen

Vlammen die uit de schoorsteen schieten, een 
elektrische storing in de meterkast, een afzuigkap 
die in brand staat: regelmatig moet de brandweer 
uitrukken om het vuur te doven. Soms ontstaan 
die branden door onoplettendheid, regelmatig ook 
door onwetendheid. Lang niet iedereen weet dat 
een elektrische deken in brand kan vliegen door 
verkeerd gebruik. Of dat je geen apparatuur met 
een groot vermogen – zoals een wasdroger of 
waterkoker – moet aansluiten op een stekkerdoos.

CHECKLIST  Om op de risico’s in eigen huis te 
wijzen, heeft de Brandweer de checklist Brandveilig 
wonen ontwikkeld, die via de site* beschikbaar 
is. Met de checklist loop je het hele huis langs 
en ontdek je al snel wat de knelpunten zijn. Waar 
bewaar je brandbare vloeistoffen zoals spiritus 
en wasbenzine? Heb je wel eens bedacht hoe 
je van de zolderkamer moet vluchten als het 
huis beneden in brand staat? En kun je eigenlijk 
de huissleutel nog vinden als je door brand 
moet vluchten en de gang staat vol rook? De 
checklist laat helder zien hoe je met eenvoudige 
aanpassingen aan je woning en je gedrag de kans 
op een ongeval vermindert.

Na Apeldoorn, Zutphen en Doetinchem is Epe de gemeente 
met de meeste woningbranden in de regio. Gelukkig kun je 
zelf van alles doen om brand te voorkomen of – als er toch 
brand uitbreekt – de schade te beperken.

Veilig
voor de
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Drie veelvoorkomende oorzaken

• SCHOORSTEENBRAND  
De meeste branden in de gemeente Epe 
ontstaan in de schoorsteen. De oorzaak ligt 
in onverbrande roetdeeltjes die bij het stoken 
vrijkomen. Ze hechten zich aan de wand van 
het rookkanaal en vormen een brandbare laag. 
Vroeg of laat kan deze laag vlam vatten. Het 
advies van de brandweer: laat de schoorsteen 
minstens één keer per jaar vegen, of vaker als 
je veel stookt. En stook met de zogenoemde 
Zwitserse methode.

• KEUKENBRAND  
Brand ontstaat ook regelmatig in de keuken, 
door een zogenoemde ‘vlam in de pan’. Als je 
tijdens het koken even afgeleid wordt, kan de 
olie of het vet in de pan snel oververhit raken 
en in brand vliegen. Overkomt dit je, dek de 
pan dan af met een deksel of blusdeken en 
zet de hittebron uit om het vuur te doven. 
Blus nooit met water! Dan kan er een vuurbal 
ontstaan.

• BRAND DOOR BROEI  
Het zal je maar gebeuren: je hebt de 
parketvloer ingesmeerd met lijnolie, je zet 
het blik met het vieze doekje in de schuur en 
een paar uur later staat de schuur in brand! 
Organische oliën zoals lijnolie, visolie en 
olijfolie kunnen gaan broeien: bij het opdrogen 
van de olie in een doek komt er warmte 
vrij. Als die hitte niet weg kan, kan er brand 
ontstaan. Spreid de doeken na gebruik buiten 
uit om ze te drogen, of was ze op minimaal 
60 graden Celsius. Was je ze op lagere 
temperaturen, dan kunnen ze in de wasdroger 
alsnog ontbranden.

SIGNALEREN  Voor brand geldt altijd: hoe 
eerder je erbij bent, hoe beter het is. Daarom zijn 
rookmelders in huis een must. Ze signaleren 
rook al voordat je het zelf doorhebt. En dat is 
belangrijk, want smeulende, giftige rook maakt 
meer slachtoffers dan grote vlammen. Het is 
verstandig om er op elke verdieping minstens één 
te hangen, in de ruimte waar de meeste deuren op 
uitkomen. Hang daarnaast een rookmelder in de 
ruimte waar de wasmachine en wasdroger staan. 
Het installeren van een koolmonoxidemelder 
kan ook verstandig zijn, zeker bij gebruik van een 
openhaard, allesbrander of gaskachel. >> 



Zelf blussen?

Een kleine brand kun je vaak zelf blussen. Let 
wel op dat je niet in de rook staat, want die 
kan giftig zijn. Zorg dat huisgenoten veilig zijn 
en waarschuw de brandweer: ook een kleine 
brand kan plotseling oplaaien.

• Hang een blusdeken in de keuken, zodat je 
  bij een ‘vlam in de pan’ snel kunt ingrijpen.
• Schaf een draagbare brandblusser aan 
  (sproeischuimblusser of poederblusser) 
  en hang die op een centrale plek in huis.
• Zorg dat je tuinslang lang genoeg is om alle 
  hoeken van het huis te bereiken. Gebruik 
  geen water bij een vlam in de pan of een 
  brand bij kortsluiting: dat is levensgevaarlijk.

VLUCHTROUTE  Als er toch brand uitbreekt, is het 
zaak om kalm te blijven en verstandig te handelen. 
Waarschuw eerst de huisgenoten en verlaat het 
huis. Ook daarvoor heeft de brandweer belangrijke 
tips. Zorg bijvoorbeeld dat er geen rommel op 
de vluchtroutes ligt – in een brandend huis zie je 
soms geen hand voor ogen en struikel je snel. Trek 
ook niet ondoordacht een deur open: als er vuur 
achter brandt, kan er een steekvlam ontstaan. 
En natuurlijk: bel de brandweer en geef naam en 
adres met huisnummer door. Laatste tip: loop 
vandaag nog even naar buiten om te kijken of je 
huisnummer vanaf de straat eigenlijk te lezen is …

* DOWNLOAD de checklist Brandveilig wonen op 
www.brandweer.nl/brandveiligheid. Hier vind je 
ook meer informatie over veilig werken, klussen en 
blussen. T
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Tuin en terras zijn onze passie. 
Dat merk je aan ons ruime assortiment waarmee je je tuinpad, oprit of 
terras net dat beetje meer geeft. Wij geven mogelijkheden aan om te 
kiezen en te combineren. Of je nu houdt van modern of nostalgisch, 
Engels of Japans of iets totaal anders… Voor elke stijl hebben wij een hele 
reeks prachtige tegels, klinkers, natuursteen en afwerkingsmogelijkheden.

www.wassinkbestratingen.nl
Stadhoudersmolenweg 200, Apeldoorn, 055 - 522 53 02 

bestratingen
De tegel die jij zoekt bestaat. 
Wand- en vloertegels bepalen voor een groot gedeelte de sfeer in huis. Bij 
Wassink Wand & Vloertegels is er daarom een ruime keuze in uitstraling en 
materialen, van natuursteen tot keramiek of mozaïek. Wij zoeken met jou 
de tegels waar je blij van wordt. Maak gebruik van deskundig en persoonlijk 
advies, om de juiste sfeer en wooncomfort in jouw huis te realiseren.

www.wassinkvloeren-tegels.nl
Stadhoudersmolenweg 198, Apeldoorn, 055 - 576 26 02

wand & vloertegels
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Baksteen & Pul financiële dienstverleners
De Lindehove 3
8161 EA Epe
tel. (0578) 696 623
info@baksteenpul.nl
www.baksteenpul.nl

Cigo de Witte Haan
Sternpassage 3
8161 HP Epe
tel. (0578) 755 176
info@wittehaan.nl
www.wittehaan.nl

De Haan Makelaars
Brinklaan 5
8161 CW Epe
tel. (0578) 613 000
epe@dh-makelaars.nl
www.dh-makelaars.nl

Deelnemers aan deze editie van  OM | WNN

MEEDOEN? Ook deelnemen aan OmWonen? Kijk op www.omwonen.online voor de mogelijkheden.

De Wilcon
Eperweg 35
8181 EV Heerde
tel. (0578) 69 17 17
info@dewilcon.nl
www.dewilcon.nl

Elektra
Korte Veenteweg 4
8160 AB Epe
tel. (0578) 612 538
www.elektrabv.nl
info@elektrabv.nl

Fitnesscentrum Epe
W.G. van der Hulststraat 4
8162 XG Epe
tel. (0578) 621 666
info@fitnesscentrumepe.nl
www.fitnesscentrumepe.nl

Grand Café Cornelis
Stationsstraat 2
8161 CR Epe
tel. (0578) 820 222 (reserveringen)
info@cornelisepe.nl
www.cornelisepe.nl

Grando Keukens & Bad
Hoofdstraat 118
8162 AN Epe
tel. (0578) 620 884
epe@grando.nl
www.grando.nl/epe

Het Familierechtkantoor
Terborchstraat 8, 8011 GG Zwolle
&
De Lindehove 3, 8161 EA Epe
tel. (038) 773 9060
info@hetfamilierechtkantoor.nl
www.hetfamilierechtkantoor.nl

Hubo Vaassen
Oude Apeldoornseweg 67
8171 LV Vaassen
tel. (0578) 571 516
vaassen@hubo.nl
www.vaassen.hubo.nl

Jasmijn Tas en Reis
Sint Martinusplein 6
8161 ED Epe
tel. (0578) 628 730
info@jasmijntassen.nl
www.jasmijntassen.nl

Jumbo Van Andel
Gruttersplein 15
8161 HN Epe
tel. (0578) 676 910
epe@jumbo.com
www.jumbo.com

Juwelier Huijssoon
Hoofdstraat 66
8162 AK Epe
tel. (0578) 612 244
info@juwelierhuijssoon.nl
www.juwelierhuijssoon.nl

LetterLine Reclame
Brinklaan 3
8161 CW Epe
tel. (0578) 614 181
info@letterline.nl
www.letterline.nl

Lokhorst accountancy & advies
Parkweg 10
8161 CK Epe
tel. (0578) 614 161
info@lokhorstepe.nl
www.lokhorstepe.nl

Notariskantoor Wassink & Vermeulen
Stationsstraat 6
8161 CR Epe
tel. (0578) 678 100
info@wassinkvermeulen.nl
www.wassinkvermeulen.nl

Pronk Beregening
Patrijsweg 10
8161 VJ Epe
tel. (06) 57 54 54 54
info@pronkberegening.nl
www.pronkberegening.nl

Rhodos Wellness
Zuiderzeestraatweg 241
8096 BK Oldebroek
tel. (0525) 631 618
info@rhodos.nl
www.rhodos.nl

Slagerij G. Ter Weele & Zn
Houtweg 8
8167 PL Oene
tel. (0578) 641 205
info@slagerijterweele.nl
www.slagerijterweele.nl

Top Service Epe
Weemeweg 15
8162 EV Epe
tel. (0578) 615 668
info@topservice-epe.nl
www.topservice-epe.nl

Van Aarst Bang & Olufsen
Bonenburgerlaan 9
8181 HA Heerde
tel. (0578) 691 605
info@vanaarst.nl
www.vanaarst.nl

Van Vemde Schilderwerken
Beekstraat 12
8162 HB Epe
tel. (0578) 612 459
info@vanvemde.nl
www.vanvemde.nl

Vos Tuinvisie
Van Zelmstraat 9a
8162 AV Epe
tel. (0578) 561 015
info@vostuinvisie.nl
www.vostuinvisie.nl

Wassink Bestratingen
Stadhoudersmolenweg 200
7317 AZ Apeldoorn
tel. (055) 522 5302
info@wassinkbestratingen.nl
www.wassinkbestratingen.nl

Wijnkoperij Kroese
Hoofdstraat 147
8162 AE Epe
tel. (0578) 627 123
info@kroesewijnen.nl
www.kroesewijnen.nl

Wim Prins
Galvaniweg 1
8071 SC Nunspeet
tel. (0341) 257 014
verkoop@wimprins.nl
www.wimprins.nl

Wissel Bouw
Blekersweg 16a
8162 RK Epe
tel. (0578) 614 301
info@wissel-bouw.nl
www.wissel-bouw.nl
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Ferrari 360 Coupe handbak | 2000 | 42.484 km | € 84.500,-

Maserati GranSport | 2008 | 29.442 km | € 54.500,-

Ferrari 348 Spider | 1994 | 55.000 km | € 89.500,- incl BTW

Ferrari 512TR | 1993 | 73.618 km | € 149.500,-

Ferrari 458 Italia | 2011 | 14.000 km | € 189.500,-

Ferrari FF | 2013 | 17.000 km | € 234.500,-

Ferrari 550 Maranello | 1997 | 101.155 km | € 94.500,-

Aston Martin Db7Vantage | 1999 | 132.216 km | € 39.900,-

Alfa Romeo GT 1300 Junior | 1969 | 39.780 km | € 26.500,-Range Rover SDV8 Vogue | 2013 | € 39.500,-

Overige aanbiedingen

Ferrari F430 handbak | 2005 | Rood | prijs op aanvraag

Ferrari 612 Scaglietti | 2004 | d.rood | € 104.500,-

Aston Martin Db9 Coupe | 2007 | d.grijs | € 74.500,-

Mercedes-Benz SLS AMG | 2011 | zwart | € 239.500,-

Audi A6 BiT TDI Quattro | 2013 | € 52.900,-

PrinsClassicsPrinsEsclusivo

Klassieker kopen of verkopen?

Prins Classics is onderdeel van autobedrijf Wim Prins. Wij ruilen 

auto’s van alle bouwjaren in, en bieden u tevens een reële prijs 

wanneer u uw klassieker of exclusieve auto wilt verkopen. Dankzij 

een breed netwerk in binnen- en buitenland kunt u tevens bij ons 

terecht voor zoekopdrachten.

PrinsEsclusivo PrinsAbarth PrinsAlfa PrinsClassics PrinsXpert

Galvaniweg 1 | 8071 SC Nunspeet | T. 0341 | 25 70 14 | www.wimprins.nl
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