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In deze editie kijken we alvast naar de zomer, een seizoen waarin 
weer van alles staat te gebeuren, een periode die toch iets met je 
doet. Of in elk geval met de meeste mensen. Want de wereld ziet er 
anders uit onder de stralende zon, we nemen eens wat vaker vrij en 
maken dan meer tijd om te doen wat we graag willen doen.

Ga je deze zomer op zoek naar een frisse look? Of verwen je jezelf 
met culinaire lekkernijen, uit of thuis? Zou het wel eens heel anders 
mogen in je huis of tuin? En zou je jezelf ook wel willen laten bedienen 
door slim technisch gemak of de luxe van wellness? Misschien 
verlang je vooral naar het oergevoel van je thuis voelen of (eindelijk) 
doen wat je hart je ingeeft. Laat je hier inspireren door de passie van 
anderen, wie weet kan die passie ook voor jou iets betekenen. 

Gedreven ondernemers bundelen hun enthousiasme in dit magazine, 
elk op hun eigen gebied. Zij zetten hun deuren voor je open, geven een 
inkijkje in wat hen beweegt. Doe je voordeel met hun kennis en stap 
gerust eens bij hen binnen. 

Ik wens je een liefdevolle zomer, geniet van de kleine dingen!

Janet van de Poll  
Van Vemde Schilderwerken BV Epe

Van harte welkom
    in de zesde editie van OmWonen
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Even terugkijken
Elke editie van OmWonen wordt verwelkomd met een feestje. Zo werd ook editie vijf hartelijk ontvangen. 
12 september 2018 was de kick-off datum voor deze uitgave en op die woensdag waren de deelnemende 
ondernemers de eersten die het nieuwe magazine inzagen. Daarna werd het razendsnel verspreid in de 
regiodriehoek tussen Hattem, Vaassen en Nunspeet. 

De ontvangers konden lezen over comfortabel en sfeervol wonen, er werden streekgebonden 
wetenswaardigheden gedeeld en er werden praktische inkijkjes gegeven in het werk van vakspecialisten. 
De deelnemers waren scheutig met tips en hun suggesties hebben vast en zeker tot nieuwe ideeën 
geleid. Daar vertrouwen we op, al zijn we ook content als je er gewoon leesplezier aan hebt beleefd. 
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REAGEREN?
We horen graag wat je van deze zesde editie van OmWonen vindt. 
Je vraag, opmerking of idee is welkom via info@omwonen.online.
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WWW.BAKSTEENPUL.NL

Rudo Baksteen is mede-eigenaar en 

adviseur schade- en inkomensverzekeringen 

bij Baksteen & Pul financiële dienstverleners 

in Epe. Hij adviseert ondernemers hoe zij de 

risico’s van het ondernemen beheersbaar 

kunnen houden. 

HOOFD LEEGMAKEN  Rudo Baksteen, 
directeur en bedrijfsadviseur schade- 
en inkomensverzekeringen, werkt al 
bijna een jaar aan de restauratie van 
een Volkswagen T2 Westfalia uit 1973. 
Samen met een vriend draait hij twee 
avonden in de week om haar heen. ‘We 
houden het bij twee avonden in de week. 
Daarmee vordert het project langzaam 
maar gestaag en blijft het leuk. Ik werk 
graag met mijn handen, maak dan mijn 
hoofd leeg na een dag tussen cijfers, 
polissen en adviezen. En ik heb vooral 
geen haast.’

Romantisch is het niet, maar het is 
belangrijk de zaken goed te regelen 
voor je grote liefde. Verzekeraars stellen 
aanvullende eisen ten opzichte van 
een moderne auto. Het is belangrijk je 
daarvan bewust te zijn. 

Je verzekeringsagent is thuis in de 
voorwaarden van verschillende polissen 
en zal je vragen

• naar de leeftijd van je oldtimer.
•  welke dekking (WA, beperkt casco 

of allrisk) je voor haar wenst.
• of er een diefstalbeveiliging op zit.
•  wat het maximale gewicht is van je 

klassieker.
•  hoeveel kilometers je samen denkt 

te rijden per jaar.
•  of je lid bent van de FEHAC of een 

dergelijke klassiekerclub.
• wat haar taxatiewaarde is.

Aan de hand daarvan kan je verzekerings-
agent nagaan welke verzekering bij haar 
past en zal hij een voorstel doen.

BEETJE BIJ BEETJE  ‘Je kunt jezelf er 
echt in verliezen, met elk onderdeeltje 
kun je uren druk zijn en heel veel werk 
zie je straks nauwelijks terug. De bus is 
totaal gestript en daarna gezandstraald 
en gespoten. Allerlei onderdelen zijn 
inmiddels gepoedercoat en ik speur 
regelmatig naar de juiste onderdelen 
op internet. We bouwen haar beetje bij 
beetje weer op en daar komt zóveel bij 
kijken! Haar karakter blijft hetzelfde, maar 
her en der bouw ik wat comfort in. Het 
eindresultaat wordt een combinatie van 
oud en nieuw.’

‘‘Jij moet een hobby hebben’ zei ze na een luie vakantie waarin ik mijn 

draai niet kon vinden. En ze had gelijk. ‘Een langer projectje’, suggereerde 

mijn partner bovendien. Nou, dat projectje heb ik gevonden.’

De restauratie van een Volkswagen T2

OUD EN NIEUW(ER)  Een motorblok 
uit een jongere T4 met een 2 liter motor 
en 100 pk ligt al klaar en zal passend 
worden gemaakt. ‘Met 25 pk meer kom 
je beter mee in het verkeer. Bovendien 
wil je een helling met gepaste snelheid 
opkomen natuurlijk. Verder creëer ik met 
wat slimme ingrepen meer leefruimte 
binnen, zodat we op een regenachtige 
dag toch een beetje bewegingsvrijheid 
hebben. En straks voorziet een 
zonnepaneel de koelkast van stroom. 
Maar dat detail moet ik nog verder 
uitdenken.’ 

DROOM  De kampeerbus blijkt geen 
jongensdroom die uitkomt. ‘Nee, 
eigenlijk niet. Ik zou het eerder nostalgie 
willen noemen. Dit project doet oude 
tijden herleven. Jaren geleden knapte 
ik twee keer een oude Peugeot 404 op 
en een keer een oude Volvo Amazone, 
vandaar. Waar ik voorzichtig wel van 
droom, is wat meer vrije tijd in de 
toekomst. Dit busje staat daar symbool 
voor. Ik ben niet het type dat dan met 
een rugzak op de wijde wereld in gaat. 
Dat is me wat al te gortig, ik weet graag 

waar ik vanavond slaap. Dit busje geeft 
mij een gevoel van vrijheid en toch een 
bepaalde mate van zekerheid.’

AVONTUUR COMPLEET  ‘Wat de 
eerste trip wordt? Naar Noorwegen, 
Zweden, Verenigd Koninkrijk. Denk ik. 
Maar zo ver is het voorlopig echt nog 
niet’, grijnst Rudo. ‘Ik verheug mij er wel 
elke week een beetje meer op om op 
pad te gaan. Deze interessante aanloop 
maakt het avontuur compleet. Er zit nu 
al een heel verhaal achter de bus. En 
straks ook achter elk onderdeel. Mocht 
er onderweg eens iets aan de hand zijn, 
dan is de kans groot dat ik weet wat ik 
moet doen!

‘Deze interessante aanloop 
maakt het avontuur compleet.’

|  We bouwen 
haar beetje bij 

beetje weer op  
en daar komt 

zóveel bij kijken!  |

Uit liefde voor je oldtimer
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Noem je het een sproei-installatie 

of een beregeningsinstallatie? De 

vakman geeft de voorkeur aan het 

laatste. Maar het maakt niet uit hoe 

je het noemt, als je er maar plezier 

van hebt. Want volautomatisch je 

tuin water geven, daar kun je in 

allerlei opzichten van genieten. 

Beregeningsspecialist Erik Pronk 

schudt moeiteloos zeven geneugten 

uit zijn mouw.

van je sproei-
installatie in 

opzichten

Erik Pronk is eigenaar van Pronk Beregening in Epe. 

|  Zou het niet een 
domper zijn als je juist 
nu druk moet worden 

met tuinslang en 

gieter?  |
WWW.PRONKBEREGENING.NL

1. MET JE GLAASJE
‘Juist op mooie, warme dagen, als je wilt genieten van je tuin, is het heerlijk te 
weten dat er vannacht nog werd gesproeid. Dan kun jij lekker met je glaasje in 
de tuin zitten. Zou het niet een domper zijn als je juist nu druk moet worden met 
tuinslang en gieter?’

2. STIEKEM HEEL TROTS
‘Zal ik het dan maar hardop zeggen? Ik weet zeker dat mensen met een 
beregeningsinstallatie stiekem heel trots zijn op de groenste tuin van de straat. 
En daar is niets mis mee. Zo’n groene tuin is toch ook waar je op hebt gewacht de 
hele winter? Geniet ervan, kijk er lekker in rond. En de veroorzakers, de sprinklers, 
die zitten verstopt in de grond, dus daar hoef je niet tegenaan te kijken.’

3. VERANTWOORD GEVOEL
‘Een beregeningsinstallatie sproeit vrijwel altijd met grondwater. De hoeveelheid 
wordt goed afgestemd op de behoefte van de begroeiing. Het water dat niet 
wordt opgenomen, zakt weer terug de bodem in. Er is dus geen sprake van 
verkwisting van hoogwaardig en arbeidsintensief gefilterd leidingwater, dat geeft 
een verantwoord gevoel, zeker bij een lange periode van droogte.’
 
4. GEEN TWIJFELS
‘De vraag of het  tijd is om te sproeien hoef je jezelf niet meer te stellen. Of dat je 
misschien beter kan wachten tot morgen. En als je dan sproeit, wanneer is het 
dan voldoende? Een beregeningsinstallatie neemt die twijfels weg. Dat is toch een 
kopzorg minder.’

5. GERUST OP VAKANTIE
‘Hoe prettig is het om op vakantie te gaan en te weten dat het sproeien van de 
tuin gewoon is geregeld? Je hoeft geen beroep te doen op je thuisblijvende buren 
én je mag je verheugen op een nog steeds frisgroen gazon bij thuiskomst. Zo kun 
je gerust vertrekken.’

6. ZO KLAAR
‘Het hele systeem is zo uitgekiend dat pomp en sproeiers snel de oppervlakte van 
je tuin kunnen voorzien van water. De capaciteit van het systeem is zoveel groter 
dan die van de buitenkraan en de sproeier dat het karwei zo klaar is. En mocht je 
er hinder van ondervinden, dan duurt die nooit lang.’

7. GEEN OMKIJKEN NAAR
‘Als het om de beregening van je tuin gaat, heb je met zo’n installatie gewoon 
nergens meer omkijken naar. Zelfs niet naar de installatie zelf. Je spreekt met je 
installateur af dat hij aan het begin van de winter de leidingen schoonblaast en 
de installatie afsluit. In het voorjaar start hij alles weer voor je op en hij stelt alles 
opnieuw af.’ 

Innovatietip van Erik Pronk
‘Eerdere automatische beregeningsinstallaties sproeiden altijd op vaste tijden, 
tenzij de regenmeter aangaf dat het niet nodig was. Intussen bestaat er een 
app die het systeem via wifi koppelt aan het dichtstbijzijnde weerstation. Met de 
informatie van dat weerstation kan de pomp het water nog preciezer doseren. 
Zo’n app kunnen wij betrekkelijk eenvoudig installeren op een bestaande sproei-
installatie.’ Genieten
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ROEF OP DE SOM  Op een hele gewone donderdagmorgen 
nemen we de proef op de som bij haarstudio Top Chic, 
parfumerie Pour Vous Montizaan, damesmodewinkel 
WhatsNew en bij edelsmid Fokke Fennema. Anne-Marijn 

Plette uit Deventer, deeltijd student fotografie en digitale vormgeving,  
laat zich graag een ochtend inspireren en is ons geduldige model.

LUCHTIGE KRULLEN  De zon laat zich vandaag uitbundig zien en 
dat brengt iedereen in een zomerse stemming. Kapster Nurcan Akar-
Hogeboom stelt voor het lange, steile haar van Anne-Marijn te krullen en 
luchtig op te steken. Ze haalt daarvoor haar gereedschap tevoorschijn. 
‘Hier maken we krullen mee, maar we gebruiken het ook om te stylen 
en te polijsten. De stijltang is echt onmisbaar in de kapsalon’, vertelt 
ze, terwijl ze vaardig de bruine lokken door haar vingers laat glijden. 
‘En straks steken we de krullen vast met pinnetjes en fixeren we het 
eindresultaat met haarlak. Je zult zien hoe anders en hoe zomers dat 
staat.’ 

AARDETINTEN  In parfumerie Pour Vous Montizaan wordt Anne-Marijn 
warm ontvangen door adviseuse Ernie van Beek. Via de visagiespiegel 
in de winkel neemt zij ons model vakkundig in zich op. Zij schakelt direct 
mee in het doel een nieuwe, zomerse look te creëren. Ze presenteert 
Anne-Marijn een oogschaduw in vijf aardetinten als eyecatcher, een 
voorproefje op het eindresultaat. Maar eerst zorgt zij voor de basis. 
Zorgvuldig brengt zij een verzorgende foundation aan. Daar overheen 
losse poeder van heel fijne structuur ter mattering en fixatie. Highlighting 
rouge, mascara en een prachtige ‘lak & plumping’ lipstick maken de 
make-up af, maar Anne-Marijn mag de winkel niet verlaten zonder een 
complementerende parfum.

ZWIERIG  In fashion store Whats New wacht verkoopster Jelly Rorije 
Anne-Marijn op. Met haar enthousiasme over de laatst binnengekomen 
mode-items is het nog even lastig kiezen welke outfit de nieuwe look gaat 
worden. Jelly besluit Anne-Marijn te laten ervaren hoe zomers zij zich kan 
voelen in een zwierige zomerjurk die langer is dan zij gewend is te dragen. 
Het effect van de gekozen jurk is al direct zichtbaar. Niet alleen zit de 
jurk als gegoten, de draagster ervan straalt van top tot teen. Anne-Marijn 
neemt haar spiegelbeeld met een brede glimlach in zich op, daarna zet zij 
zwierig een paar stappen door de winkel en helpt zij de soepele stroken 
van haar jurk een handje - alsof de wind ermee zou spelen. 

UITBUNDIG  Goud- en zilversmid Fokke Fennema laat zich verrassen 
door de verschijning van Anne-Marijn in zijn showroom alias atelier. Hij 
bekrachtigt met plezier de zomerse look door zilveren sieraden aan te 
dragen. Zijn vrouw Riet Fennema stelt enthousiast voor een armband 
te dragen van het ontwerp van Fokke. Omdat het atelier voornamelijk in 
opdracht werkt, is het extra bijzonder dat Anne-Marijn vandaag zo’n vrij 
kunstwerk om kan doen. Oorbellen, een collier en een ring – allemaal 
even uitbundig – maken het geheel compleet. Ons model stapt stralend 
naar buiten, de Hoofdstraat van Epe in en laat haar nieuwe uiterlijk 
vangen door de zonnestralen. 

Soms wil je gewoon eens anders voor 
de dag komen. Voor een speciale 
gelegenheid, voor het nieuwe seizoen 
of gewoon omdat je daar zin in hebt. 
In Epe staan creatieve vakmensen 
altijd klaar voor persoonlijk advies 
en frisse ideeën. ‘Loop gewoon eens 
binnen en kijk wat wij voor je kunnen 
doen’, zeggen zij. 

Zomerse

P

ENSEMBLE
Haarfixatie: Keune
Make-up: Dior, Guerlain, Chanel
Parfum: Chanel
Kleding: Ambika
Sieraden:  Ehinger Schwarz 1876 , Bastian 

Inverun, Fokke Fennema
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Bentley Azure | 1998 | 67.001 km | € 82.500,-

Ferrari 488 Spider | 2016 | 13.210 km | € 284.500,-

Aston Martin Rapide | 2009 | 64.650 km | € 79.500,-

Ferrari 458 Spider | 2013 | 26.210 km | € 214.500,-

Aston Martin new Vantage | nieuw | € 235.500,- incl BTW

Maserati Spyder 4200 CambioCorsa | 2004 | 46.149 km | € 36.900,-Maserati GranTurismo 4.7 Sport | 2012 | 46.850 km | € 89.500,-

Aston Martin V12 Vantage | 2011 | 37.339 km | € 119.500,- incl BTW

Jeep Wrangler Unlimited 3.6 V6 | 2014 | 69.450 km | € 49.500,-Range Rover 4.4 SDV8 Autobiography | 2018 | 21.150 km | € 189.500,- incl BTW

Overige aanbiedingen

Maserati GranCabrio Sport | Bordeaux | 2011 | 28.781 km | € 102.500,-

Ferrari 360 Spider | Zilver | Handbak | 2003 | 74.141 km | € 79.500,-

Bentley Continental Flying Spur Speed | zwart | 2010 | 77 dkm | € 74.500,-

Lamborghini Gallardo Spyder | blauw | 2007 | 30.235 km | € 99.500,-

Klassieker of exclusieve auto verkopen?

Prins Esclusivo en Prins Classics zijn 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

PrinsEsclusivo

190426-01-OmWonen-230x300-esclusivo.indd   1 26-04-19   12:57

Laat je inspireren

HAARSTUDIO TOP CHIC Vrolijk en gastvrij ontvangen worden door 
een professioneel en gezellig team van haarstylistes, dat is wat je kan 
verwachten in deze kapsalon. Hier word je gestyled volgens de laatste 
trends, de nieuwste technieken en met de beste producten. De stylistes 
nemen graag even de tijd om creatieve ideeën met je te bespreken.

POUR VOUS PARFUMERIE MONTIZAAN High-end merken met de 
beste reputatie op gebied van technologie en dierproefvrije producten 
vind je in deze parfumerie, vanzelfsprekend volgens de laatste 
modetinten. En altijd staat er iemand voor je klaar om je even rustig 
te kunnen adviseren. Als terugkerende klant word je beloond met een 
spaarsysteem.

WHATSNEW FASHION De nieuwste trends gecombineerd met all-
time basics zorgen ervoor dat deze fashion store altijd een bezoekje 
waard is. De collectie van diverse merken wordt vrijwel elke week 
aangevuld met nieuwe, actuele items die je elke keer weer kunnen 
verrassen. Het enthousiaste verkoopteam is trots op de goede prijs/
kwaliteitverhouding van de mode en adviseert je graag over kleur en 
stijl.  

GOUD- EN ZILVERSMID FOKKE FENNEMA Een werkelijk uniek 
sieraad maakt Fokke Fennema voor je. Met creativiteit en ambacht 
vertaalt hij jouw verhaal tot een kunstwerk waarmee je gezien mag 
worden. In zijn atelier bespreek je samen met hem de ideeën en de 
schetsen en ben je omringd door de collecties handgemaakte sieraden 
van voornamelijk Duitse, gerenommeerde ontwerpers. 

Het zijn kundige en creatieve mensen, elk op hun vakgebied: kapster Nurcan 
Akar-Hogenboom, visagiste en adviseuse Ernie van Beek en modeadviseuse 
Yvonne Faber vind je in het centrum van Epe bij respectievelijk Haarstudio 
Top Chic (Hoofdstraat), Pour Vous Parfumerie Montizaan (Hoofdstraat) en 
WhatsNew Fashion (Sternpassage). Ook goud- en zilversmid Fokke Fennema 
en zijn vrouw Riet Fennema zijn in Epe te vinden, namelijk aan de Willem 
Tellstraat.

T
E

K
ST

  A
nn

em
ie

k 
G

re
fh

or
st

  B
E

E
L

D
  M

ar
tin

 H
og

eb
oo

m



1

2

3

15RelatieRelatie14

T
E

K
ST

  L
iz

an
ne

 W
es

se
lin

k 
 B

E
E

L
D

  M
ar

tin
 H

og
eb

oo
m

WWW.HETFAMILIERECHTKANTOOR.NL 

Josine Bruning en Marieke Veurman zijn samen met collega’s 
Josje Hana, Yvonne ten Kate, Karin Wientjes, Annemarie 
van den Berg en Simone van der Wal de gezichten van Het 
Familierechtkantoor. Met locaties in Zwolle, Epe en Apeldoorn 
voorzien zij niet alleen in juridische bijstand en mediation op het 
gebied van scheidingen, maar ook op het gebied van erfrecht. Het 
Familierechtkantoor is het grootste kantoor in Noord-Nederland 
dat uitsluitend is gespecialiseerd in het familie- en erfrecht.

TIP 1: WEES OP TIJD
Het kan best lastig zijn om een vakantie te 
plannen na een scheiding, zéker als er weer 
nieuwe liefdes in het spel zijn. Een samengesteld 
gezin gedurende een langere periode bij 
elkaar krijgen voor een vakantie kan behoorlijk 
uitdagend zijn. Realiseer je dat het belang van 
de kinderen voorop staat en leg alle agenda’s 
tijdig bij elkaar. Soms is een drie weken durende 
vakantie in een tropisch oord niet haalbaar, 
maar lukt een midweekje dichtbij huis wél. Wees 
flexibel en kijk naar wat er wél mogelijk is.

TIP 2: REGEL TOESTEMMING
Wat veel ouders zich niet realiseren, is dat er toestemming 
nodig is van de andere ouder als je met je kind op vakantie 
naar het buitenland wilt. Zeker bij een vliegreis is dat iets 
om je bewust van te zijn. Op de site van Schiphol staan 
de formulieren die de andere ouder moet ondertekenen. 
Zonder toestemming mag het kind de grens niet over. 
Ouders moeten dus niet alleen op tijd met elkaar in 
gesprek om wensen te bespreken, maar ook om de 
papierwinkel in orde te maken. 

TIP 3: RUSTIG AAN
Op vakantie gaan is leuk, maar niet iedereen vindt het fijn 
om zes weken van huis te zijn. Het ligt misschien voor de 
hand om vakanties na een echtscheiding te splitsen: in 
de zomer drie weken met de ene ouder mee en daarna 
drie weken met de andere. Maar de hele zomervakantie 
uit een koffer leven betekent geen tijd voor vriendjes 
of voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Voor jonge 
kinderen kan het bovendien moeilijk zijn om de andere 
ouder drie weken te moeten missen. Realiseer je in 
welke fase je kind zit en bespreek de vakantie vooraf met 
je kind. Bouw in die plannen voldoende rust in. 

Iedereen kijkt elk jaar uit naar de zomervakantie. Even 

een paar weken geen verplichtingen, maar gewoon lekker 

genieten van het weer, een nieuwe plek en het gezin. 

Maar hoe geef je deze periode van rust en ontspanning 

vorm na een echtscheiding? Josine Bruning en Marieke 

Veurman van Het Familierechtkantoor  in Zwolle maken 

de dagelijkse praktijk van dichtbij mee. Zij delen graag hun 

drie belangrijkste tips. 

3Zomer
vakantietips
VOOR GESCHEIDEN OUDERS 

Echtscheidingscijfers

Ruim dertig procent van de huwelijken eindigt in een 
echtscheiding, een opvallend groot deel daarvan vindt vlak 
na de zomer plaats. De zomervakantie is voor stellen in 
zwaar weer vaak het moment van de waarheid. Zij zien de 
vakantie als laatste redmiddel voor het huwelijk: het móet 
leuk zijn en alles moet perfect gaan. Is dat toch niet het 
geval, dan is de teleurstelling groot en wordt de op handen 
zijnde scheiding alsnog doorgezet. 
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WWW.VOSTUINVISIE.NL

Daniël Vos is eigenaar van Vos Tuinvisie – specialist 
in ontwerp, uitvoering en onderhoud van tuinen

SCHOON WATER  Wie denkt dat zwemmen in een 
zwemvijver betekent dat je met je tenen in de drek 
staat, heeft het mis. ‘We maken een vaste bak in 
de grond, net als bij een zwembad, maar omdat de 
wanden en de bodem donker van kleur zijn, heb je geen 
zicht tot de bodem. Dat is misschien even wennen, 
maar het water in de zwemvijver is schoon.’ 

VORMGEVING  Net als bij een gewone vijver, kun 
je kiezen voor een strakke vormgeving of voor de 
rondingen van een organische vorm. Welke uitstraling 
je kiest, zal afhangen van wat je mooi vindt en wat de 
stijl is van de rest van je tuin. ‘Natuurlijk kunnen we 
in het ontwerp ook de sfeer rondom de zwemvijver 
uitwerken. Met een vlonder bijvoorbeeld, voor een 
paar comfortabele ligstoelen, of een ligweide voor 
zon aanbiddende tieners. Een terras kan ook een 
welkome aanvulling zijn. Zolang er ruimte is, zijn er 
mogelijkheden genoeg.’

MILIEUVRIENDELIJK  De zuivering van het zwemwater 
wordt op een milieuvriendelijke manier geregeld. Een 
derde van de vijver wordt ingericht als natuurlijke 
zuiveringsinstallatie. Die installatie bestaat uit een 
deel gevuld met lavakorrels en een deel beplant met 
filterende planten. Een pomp, iets buiten de vijver 
geïnstalleerd, zorgt ervoor dat het water in beweging 
blijft en via de zuivering terugkomt in het zwemgedeelte. 
‘Er komen geen chemicaliën aan te pas’, vertelt Daniël. 
‘Het water nodigt zelfs dieren uit om te komen drinken, 
denk aan bijen en salamanders, maar het is te schoon 
voor beesten die in het water leven. Je hoeft dus echt 
niet te zwemmen tussen de kikkers.’

KOSTEN EN ONDERHOUD  ‘Door de betrekkelijk 
eenvoudige techniek, zijn de kosten voor de aanleg te 
overzien’, vertelt Daniël. ‘En de vaste lasten vallen mee. 
Het zwemwater wordt niet actief verwarmd en alleen 
de pomp die het water rondpompt, gebruikt energie. 
Qua onderhoud vraagt de vijver weinig aandacht. Af en 
toe maak je de bodem schoon met een vijverzuiger. Bij 
warm weer moet je het toerental van de pomp soms 
even aanpassen. Voor de winter snoei je de beplanting 
terug en zet je de pomp op lage toeren. Dat is eigenlijk 
het onderhoud in een notendop.’

ZWEMVIJVER OF ZWEMBAD?  Vos Tuinvisie legt 
zowel zwembaden als zwemvijvers aan bij mensen 
thuis. ‘Of je liever een zwemvijver hebt of een zwembad 
is voor iedereen verschillend. Het ligt er ook een 
beetje aan wat voor type zwemmer je bent. In een 
zwembad kan geavanceerde techniek het zwemplezier 
vergroten. Tegelijkertijd verhoogt die techniek de 
kosten. Bovendien moet je je vooraf realiseren dat een 
afgedekt zwembad zeer aanwezig is in je tuin. Zelf zou 
ik liever het hele jaar naar een vijver kijken, maar ieder 
heeft zijn eigen voorkeur.’

De zwemvijver wint aan populariteit. ‘En terecht’, zegt Daniël Vos van hoveniersbedrijf 
Vos Tuinvisie, ‘want wat een plezier kun je daar van hebben! Een zomerplons in eigen 
tuin is pret voor iedereen, je kunt hem tot ver in september maken. En zolang je zelf op 
het droge staat, heb je een mooie vijver om op uit te kijken.’

Zwemvijver
Waterpret in eigen tuin

|  En zolang 
je zelf op het 

droge staat, heb 
je een mooie 

vijver om op uit 
te kijken  |
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DAT KOMT NOOIT MEER GOED, zou je kunnen denken als je van de eerste schrik bent bekomen na een 

aanrijding. Gelukkig beschermen moderne auto’s je steeds beter tegen persoonlijk letsel, maar jouw 

trouwe vierwieler in de kreukels aanschouwen, dat doet toch zeer. De vakman kan de schade aan je 

auto herstellen alsof er nooit iets is gebeurd. Hoe is dat toch mogelijk? >>

Eperweg 35, 8181 EV Heerde   |    T  0578-691717
E heerde@dewilcon.nl   |    I www.dewilcon.nl Tuin- en Parkmachines Reinigingstechniek Verhuur

Geniet van 
automatisch 
gemaaid gras
STIHL RMI 422 robotmaaier

Officieel dealer van

1.199,-

 999,-

VERRICHTENWonderen
MET PASSIE

VAKVOOR JE
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MET ELKAAR  ‘Om te beginnen doen we dat niet alleen, dat doen we als team’ vertelt 
Martin van ’t Ende, autospuiter die zich even uit de spuitcabine heeft vrijgemaakt. 
‘We hebben allemaal ons eigen specialisme: we zijn montagemonteur, plaatwerker, 
voorbewerker, spuiter, noem maar op. Met elkaar maken we de beschadigde auto weer 
mooi. Het maakt ons helemaal niet uit wat voor een auto we herstellen: van welk merk, 
type of prijsklasse de auto ook is, onze klant is er gek mee en wij maken alles weer 
netjes. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien onmogelijk, maar dat is nou juist onze 
uitdaging, onze passie.’

SCHOON EN OPGERUIMD  Een kijkje in de keuken vertelt veel over het karakter van 
een bedrijf en over zijn mensen. Dat kijkje blijkt bij Autoschadebedrijf De Wilde wel heel 
veelzeggend. Daar waar je schuurstof, verfvlekken en mondkapjes zou verwachten, 
blijkt een uitgesproken schone en opgeruimde werkplaats te zijn, ook als deze vol 
in bedrijf is. ‘Ik heb in verschillende werkplaatsen gewerkt, met plezier, maar dit is 
pas echt lekker werken. Iedereen heeft hier de discipline om te blijven opruimen en 
schoonmaken, met als resultaat dat we in een werkplaats werken alsof het een nieuwe 
is. Toch is alles hier al 10 jaar oud.’

VAN JONGS AF AAN  De vakmannen van De Wilde blijken allemaal als tieners het 
vak in te zijn gerold. Hun vaders zaten er bijvoorbeeld al in of het begon voor hen met 
de aankoop van een schadeauto die moest worden geschuurd, gegrond en gelakt. 
Zelfs voor het richten van die auto vertrouwden de jongens van toen al op hun eigen 
technische inzichten en talenten. En dan komt vroeg of laat het besef dat dit jouw vak 
wordt, al dan niet ondersteund met een vakopleiding. ‘En alle ervaring die je in de loop 
van de jaren opdoet, neem je daarna mee’, zegt Matthijs Hendriks die de demontage, de 
montage en het plaatwerk voor zijn rekening neemt. 

COMPLEXER EN UITDAGENDER  ‘Met mijn diploma metaaltechniek op zak, stapte ik 
de wereld van schadeherstel in. Niet toevallig, want mijn vader werkte erin en het sprak 
mij aan. Mijn opleiding was een mooie basis en de praktijk leerde mij de rest. Vooral 
de laatste vijftien jaar is er veel veranderd in de autotechniek. Alle techniek onder de 
motorkap wordt steeds compacter ingericht, want de systemen achter alle moderne 
luxe moeten worden geherbergd. Ook de groeiende hoeveelheid elektronica maakt mijn 
werk steeds complexer en tegelijk uitdagender. Na een flinke voorschade kan het een 
hele puzzel zijn om alles weer compleet en functionerend te krijgen. Het is door de jaren 
heen eigenlijk steeds meer sleutelwerk geworden. En elk automerk en -type heeft zijn 
eigen specifieke onderdelen en systemen.’ 

AMBACHTELIJK HANDWERK  Ook collega Martin concludeert dat menselijk vakwerk 
een belangrijke rol speelt, nog steeds. In zijn specialisme als spuiter is dat de laatste 
jaren niet anders geworden. ‘We kunnen nu digitaal de juiste lakkleur bepalen, maar 
het geoefende oog helpt nog steeds om het perfecte resultaat te bereiken. Onze 
werkomstandigheden worden veraangenaamd met de techniek, het proces gaat ook 
veel sneller, maar het spuitwerk zelf doe ik nog steeds ambachtelijk met de hand. De 
nieuwste technologieën, samen met mijn passie voor het vak maken dat het werk nog 
mooier is om te doen dan toen ik als negentienjarige begon.’

|  Na een flinke 
voorschade kan het 

een hele puzzel zijn om 
alles weer compleet en 

functionerend te krijgen. 
- Matthijs Hendriks  |

|  Inmiddels ben ik al 
vijfendertig jaar vakidioot én 
ondernemer, met heel veel 
plezier. – Gerard de Wilde  |

De stichting Duurzaam Repareren toetst autobedrijven op een set van 
relevante eisen op gebied van duurzaamheid en stelt ieder jaar vast of 
een bedrijf een erkenning krijgt als duurzaam autobedrijf.  Een bezoek aan 
Autoschadebedrijf De Wilde gaf de stichting direct aanleiding om het te 
nomineren voor de Dave Bebelaar Award, editie 2019. Deze prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt aan het beste duurzaamheidsinitiatief in de automotive 
sector. Wie van de genomineerden de winnaar is, wordt in de loop van juni 
bekendgemaakt.

VOORUIT WILLEN  Gerard de Wilde, eigenaar van het schadeherstelbedrijf 
is geen uitzondering in het team van ervaren specialisten. Ook hij vertelt dat 
hij het vak in rolde toen hij nog jong was. ‘Toen ik zeventien was, kocht ik een 
auto met schade en die knapte ik op. Daar had ik lol in en ik ging in de leer bij 
een autoschadebedrijf. Het vak onder de knie krijgen, dat ging bijna als vanzelf, 
ik had het als het ware in de vingers. En ik wilde vooruit, toen ook al, dus 
begon ik in 1984 voor mezelf. Inmiddels ben ik al vijfendertig jaar vakidioot én 
ondernemer, met heel veel plezier.’ >>

Genomineerd
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Te koop bij JanZ SmaakPalet in Epe  |  www.janzsmaakpalet.nl

Te koop bij De Alexanderhoeve in Epe  |  
www.alexanderhoeve-epe.nl

Wassen zonder krassen bij ProCarWash  |  
www.procarwash.nl

Boerenkaas of een kaasplank met buitenlandse kazen, in combinatie met wijn, vers gebrande 
noten en tapas. Kaaswinkel Alexanderhoeve in de Veluwepoort in Epe heeft heerlijke producten 
voor elke gelegenheid. Ook voor een verwenpakket of gewoon voor een smakelijk advies kunt u 
altijd terecht. 

Bij ProCarWash, aan Padland 2 in Epe was je je auto veilig en goed schoon in de 75 meter lange 
wasstraat, voorzien van de nieuwste technieken en borstels. Met seniorendag op dinsdag, ladies day 
op woensdag en happy hour op vrijdag na 17.00 uur kan iedereen zijn voordeel doen.  
Van harte welkom!

Smakelijk

Schoon

Visser BonbonsTheepotten Kusmi Tea ParijsKoffieNivona NICR 670
€ 4,30 per 100 g Bredemeijer, Bunzlau  

Castle of Flora Caste
Vanaf € 44,95

JanZ import 
Vanaf € 14,95 

JanZ huisgebrande koffie
3 zak à 250 g: € 15,-

Espresso volautomaat 
Best getest € 599,-

Gerard de Wilde is al vijfendertig jaar de vakidioot en ondernemer achter Autoschadebedrijf 
de Wilde. Matthijs Hendriks deed allround ervaring op als schadehersteller en is sinds 
tweeëneenhalf jaar monteur op de afdeling de- en montage en plaatwerkerij. Martin van ’t 
Ende werkte in de afgelopen jaren als autospuiter bij diverse spuiterijen, waarna hij een klein 
jaar geleden in dienst kwam van Autoschadebedrijf De Wilde. Matthijs en Martin zijn twee 
van de veertien vakmensen in het team in Vaassen. Het bedrijf heeft ook een vestiging in 
Twello, waar zes specialisten werkzaam zijn.

WWW.AUTOSCHADE-DEWILDE.NL

KERNWOORDEN WAARMAKEN  ‘Ik vind het belangrijk goed te zorgen voor mijn 
klanten, mijn medewerkers en het milieu, vandaar de kernwoorden ‘veiligheid, 
kwaliteit en zekerheid’ rondom ons bedrijfslogo. Deze begrippen neem ik uiterst 
serieus. Door mijn jarenlange ervaring kan ik alles wat hier gebeurt snel en goed 
inschatten. Je ziet mij de hele dag rondlopen in het bedrijf. Ik denk in systemen, 
bewaak het proces en de efficiency. De apparatuur, de gereedschappen, de routing, 
alles is hier doordacht om die drie kernwoorden te kunnen waarmaken. We werken 
gedegen en vakkundig, doen niet aan ‘stampwerk’, we nemen de tijd. Ik zeg altijd 
tegen de jongens: ‘Als je links kijkt, zie je recht niks. Let op!’’

GEPASSIONEERDE VAKMENSEN  ‘Onlangs hebben we een nieuw bedrijfspand 
geopend voor onze vestiging in Twello. De ervaring die we hier in Vaassen hebben 
opgedaan met deze doordachte werkplaats hebben we gekopieerd in het nieuwe 
pand in Twello. Ook daar zijn veiligheid, kwaliteit en zekerheid nu door en door 
geborgd voor onze klanten, medewerkers en het milieu. Nog steeds wil ik alleen 
maar vooruit en inmiddels is dat met een hele club gepassioneerde vakmensen. 
Want alleen met passie voor het vak kun je de wonderen verrichten waar onze 
klanten op hopen: de auto weer net zo mooi en veilig maken als hij voorheen was.’ 
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Mark van Emmerik is eigenaar van 
elektrotechnisch installatiebedrijf Elektra 
BV in Epe.

DOMOTICA  De techniek van programmeerbare en 
afgestemde installaties in huis wordt gevangen in één 
hedendaags woord: domotica. Dat kan veelomvattend 
zijn, maar ook kleine dingen kunnen een huis ‘slimmer’ 
maken. Mark van Emmerik, elektrotechnisch installateur, 
geeft ons een indruk van de vele mogelijkheden die er 
zijn binnen de domotica. ‘Je huis hoeft echt niet nieuw te 
zijn,’ begint hij zijn verhaal, ‘laat gewoon je wensen en je 
ergernissen weten en er is iets op te bedenken.’

GEMAK  ‘Ongemerkt loop je dagelijks een hele routine 
van handelingen af. Een lamp aan, de radio aan, de 
lamp toch even dimmen, de verwarming iets hoger. En 
in omgekeerde volgorde schakel je alles later weer uit. 
Terloops misschien, tenzij je tussendoor iets vergeet 
of wanneer zo’n kleine handeling door lichamelijke 
beperkingen moeite gaat kosten. Pas dan sta je erbij stil. 
Dan is het toch mooi dat de techniek nét voor ons uit 
kan denken? Of achter ons aan, zodat je bijvoorbeeld het 
avondritueel kunt reduceren tot één handeling op een 
beeldscherm. Klaar ben je.’

ERGERNISSEN  ‘De techniek is er 
niet alleen voor ons gemak. Bepaalde 
ergernissen kunnen we ook je huis 
uit helpen. Denk bijvoorbeeld aan de 
kelderlamp die dagenlang blijkt te hebben 
gebrand. Of aan die nachtelijke struikeling 
over rondslingerende spullen. Een timer 
op de verlichting of een sensor op de 
lichtschakelaar is zo geïnstalleerd, dus 
waarom niet?’ merkt Mark op.

VEILIGHEID  ‘Ook op het gebied van 
veiligheid is elektrotechniek breed 
inzetbaar. Dan heb ik het niet alleen 
over het in- en uitschakelen van het 
beveiligings- of intercomsysteem. Als je 
op vakantie gaat, kun je programmeren 
wanneer welk licht aan of uit gaat in 

Slim, slimmer, 

slimst
Thuiskomen in een sfeervol verlicht, opgewarmd huis. En dat allemaal met je 

smartphone, op afstand. En als je dat prettig vindt, kan de radio ook al voor je aan 

staan. Wooncomfort kun je beleven in de kleine dingen, goed getimed en centraal 

aangestuurd. Want je huis kan superslim worden gemaakt – of gewoon een beetje 

slimmer. En dat is helemaal zo gek nog niet.

WWW.ELEKTRABV.NL

Elektrotechnisch vernuft voor je huis

Zon! Of toch regen?
Ook zonwering aan de buitenkant van 
je huis kun je programmeren. Voorzien 
van de nodige techniek kun je deze 
automatisch laten zakken als de zon 
schijnt. Daarmee bewaar je langer de 
koelte in huis. Gaat het vervolgens 
(te hard) waaien of gaat het toch 
regenen? Dan zorgen de sensoren in het 
zonweringsysteem ervoor dat het doek 
op tijd inrolt. Dat is een zorg minder. 
Zeker op die momenten dat je zelf nét 
even niet thuis bent.

je huis. Maar je kunt ook een systeem 
installeren dat waarschuwt wanneer er 
bijvoorbeeld te lang geen beweging is 
tijdens jouw verblijf in de badkamer. Een 
alarmbericht kan dan je kinderen of je 
buren waarschuwen. De mogelijkheden 
zijn legio.’

VERBRUIK  ‘Elektrotechniek kan je 
ook helpen bij het verminderen van je 
energieverbruik. Zo kan eenvoudigweg 
worden ingesteld dat de verwarming 
niet hoger kan zolang er nog een raam 
open staat, om maar een voorbeeld te 
noemen. Op tablet of smartphone kun je 
elk moment van de dag zien hoe hoog je 
energieverbruik is en waar dat verbruik 
vandaan komt. Maar dat moet je maar 
willen. Wat mij betreft gaat de lol er dan 
wel snel van af. De techniek is er om 
ons leven te veraangenamen, niet om er 
stress van te krijgen.’

|  Als je op vakantie 

gaat, kun je 

programmeren 

wanneer welk licht 

aan of uit gaat in je 

huis  |
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bestratingen
binnenvloeren

0578 - 614 161
info@lokhorst-epe.nl
www.lokhorst-epe.nl

Compleet overziCht           helder inziCht           duidelijk beriCht

Lokhorst accountancy & advies verzorgt inmiddels 
al zeven jaar voor vele klanten een compleet 
overzicht, een helder inzicht en uiteindelijk een 
helder bericht. Met succes. 
Om onze klanten goed te kunnen helpen, blijft het 
team groeien en werken we met vijf collega’s aan 
mooie opdrachten.
Eind 2015 verhuisden we naar ons ruime, nieuwe 
kantoor aan Parkweg 10 in Epe. Een mooie stap. 
Kom gerust bij ons langs, zodat we u ook een stap 
verder kunnen helpen!

Welkom

adv_lokhorst_236x156.indd   1 28-06-18   14:34

onder de Keniaanse zon
Liefdevol opgroeien

Op de weg van Nairobi richting de binnenlanden van Oost-Afrika, juist 
voor de afdaling naar de Grote Riftvallei, strekt een stoffig panorama 
zich voor je uit. Wie vanaf dit uitkijkpunt zijn blik richt op twee uur, ziet 
in de verte vijf oranje daken in het groen – een klein gebied dat nét even 
wat meer kleurpigment lijkt te hebben dan zijn omgeving. >>

Dankzij initiatieven uit Epe



Werken & Leven28 29Werken & leven

WEESHUIS  Dit is het thuis van de (half)weeskinderen van ‘Boresha Maisha ya Mtoto 
Mkenya’, een toekomstbelofte die mogelijk wordt gemaakt door initiatieven uit Epe. 
Het terrein ligt net buiten het dorp Maai Mahiu, het heeft een centrale keuken, een 
moestuin, wasplaats, speelveld en een sfeervolle tuin. In vijf grote stenen huizen wonen 
vijf echtparen die elk de rol van vader en moeder op zich nemen voor twaalf kinderen. 
Samen met een ‘tante’ die dagelijks meehelpt in de huishouding, zijn zij een veilige basis 
voor de kinderen die er wonen. 

ONTWIKKELEN  Horen bij Boresha betekent een enorme ommezwaai in de 
toekomstmogelijkheden van kinderen die een ongelukkige start hebben gehad in 
een leefomgeving die sowieso al keihard is. In dit nieuwe thuis krijgen zij alles wat zij 
nodig hebben om zich te ontwikkelen tot stabiele volwassenen. Dat betekent liefde 
en aandacht, drie maaltijden per dag, gezondheidszorg en particulier onderwijs. Maar 
ook een verbond met lot- en leeftijdgenoten, een vervolgopleiding en ondersteuning 
tot je financieel onafhankelijk bent. ‘Wanneer de tijd rijp is om op eigen benen te staan, 
is voor elk kind verschillend, want elke tiener ontpopt zich anders’, vertelt Alice Njeri, 
operationeel manager van het weeshuis en ervaringsdeskundige.

FAMILIEBANDEN  ‘Bloed is dikker dan water’, vertelt Alice bovendien. ‘Daarom hoort 
bij onze leefregels dat de kinderen – als het maar even kan en veilig is – de band 
met hun overgebleven familieleden onderhouden. Twee weken per jaar logeren zij 
verplicht bij een van hen. En mocht de familie regelmatiger contact willen houden, dan 
ondersteunen wij dat van harte. Voor elk kind is het belangrijk te onthouden waar het 
vandaan komt. Tegelijkertijd helpen de ‘ouders’ van Boresha hen hun vizier te blijven 
richten op de toekomst.’

ALS EEN OLIEVLEK  Natuurlijk kan één weeshuis niet het geluk 
bezorgen voor iedereen die dat wel kan gebruiken. Was het maar 
waar. En toch, haal één kind uit een uitzichtloze situatie en het 
effect zal uitvloeien als een olievlek.  De kinderen leren hoe je 
met elkaar omgaat zonder het (seksueel) geweld waarmee hun 
leven soms startte. Bovendien doen zij een brede algemene 
ontwikkeling op, waarmee zij hun directe omgeving zullen blijven 
beïnvloeden. Zo’n zestig kinderen groeien nu op in Boresha, 
probeer maar eens in te schatten wat de impact zal zijn voor 
hun kinderen en de generaties die volgen.

RUIMTE  Initiatiefnemer Erwin van Andel ziet het graag druk en 
levendig in het weeshuis. ‘De kinderen kunnen hier spelen en 
kind zijn. Dat is zo belangrijk!’ Toch is het de laatste tijd stiller 
in huis. ‘Nu onze oudere kinderen voor hun vervolgopleidingen 
op kostschool zitten, is er best ruimte voor meer jongens en 
meisjes. Om nieuwe verbindingen te kunnen aangaan, moeten 
we er alleen eerst zeker van zijn dat we ook voor hen financiële 
zekerheid hebben op de lange termijn. Daar gaan we nu als 
stichting verder aan werken.’

De onmogelijke keuzes van ouders

Openbare school

Zonder sociaal of financieel vangnet zijn de keuzes van ouders van een heel andere 
orde dan wij die kennen. Na gevlucht te zijn voor stammenoorlogen, leven veel mensen 
in een onbekende omgeving. Overlijdt dan je partner, hoe voorzie je dan in de behoeften 
van je kinderen? De keiharde realiteit is soms dat je de zorg moet overlaten aan 
anderen. En in welke omgeving groeit hij of zij dan op? Kies je er toch voor zelf de zorg 
op je te blijven nemen, dan is er nauwelijks nog kans op werk. Dorst, honger, gebrek aan 
medische zorg en onderwijs zijn dan het gevolg. Een onmogelijke keuze dus, waar veel 
ouders (en soms grootouders) in de Riftvallei voor staan. 

Gelukkig sturen ouders in Maai Mahiu hun kinderen gewoonlijk 
wel naar school. Al was het maar omdat zij daar water kunnen 
drinken en een maaltijd krijgen. Voor veel van de kinderen is deze 
maaltijd de enige van de dag. De school in het dorp telt 2.600 
leerlingen en 40 leerkrachten, de leermiddelen zijn beperkt en de 
klassen zijn overvol. Hoeveel lesstof de kinderen opsteken kun je 
je afvragen, maar wát ze leren, is de basis voor hun toekomst. 

Het veel betere alternatief is een particuliere school, waar je met 
20 tot 25 leerlingen in een klas zit en de nodige leermiddelen tot 
je beschikking hebt. Hieraan is aanzienlijk schoolgeld verbonden. 
Weeshuis Boresha kan zijn kinderen dit onderwijs bieden en 
voor de perspectieven van de kinderen betekent dit een verschil 
van dag en nacht. Zeker als je bedenkt dat zij uit situaties komen 
waar zelfs de openbare school soms geen optie was, begint het 
je te dagen hoezeer hun leven is veranderd.

|  Deze blije 
kinderen, dát is 

rijkdom. – Erwin 
van Andel  |

|  Dan laat ik een houten huis 
bouwen voor mijn vader en 

mijn nieuwe moeder. – Loise  
Angolia Ropio, 15 jaar  |



Jumbo

T
E

K
ST

  A
nn

em
ie

k 
G

re
fh

or
st

  B
E

E
L

D
  M

ar
tin

 H
og

eb
oo

m

WWW.KENYAKINDEREN.NL   WWW.JUMBO.COM

Erwin van Andel is directeur van supermarkt Jumbo Van Andel aan het 
Gruttersplein in Epe. Sinds zijn eerste bezoek aan Kenia (2006) zet hij 
zich samen met zijn bedrijfsleider Jan Brinkman in voor de toekomst van 
de kinderen in Maai Mahiu,  in het bijzonder voor weeskinderen zonder 
vangnet. In Epe en omgeving staat Erwin bekend om zijn talrijke initiatieven 
om geld voor hen in te zamelen. In de vallei is hij vooral bekend als ‘de man 
met het grote hart’. Alice Njeri is operationeel manager van het weeshuis. 
Alice is één van de eerste kinderen die werden gesponsord. Na haar studie 
koos zij voor een baan in het weeshuis. Zij regelt alle individuele zaken 
voor de kinderen én het reilen en zeilen van het weeshuis als geheel. Zij 
beschouwt zichzelf vooral als de grote zus van de kinderen.

Waterproject
De bewoners van Maai Mahiu spreken liever over de 
‘uitdagingen’ in hun leven dan over hun problemen. De eerste 
en belangrijkste dagelijkse uitdaging is water. Omdat dit 
van nature nauwelijks aanwezig is in het gebied, is er een 
levendige handel ontstaan in water. En alleen als je geld hebt 
kun je je de luxe veroorloven kritische vragen te stellen over 
de kwaliteit ervan.

In de heuvels, zeven kilometer van het dorp, is een natuurlijke 
waterbron aangeboord. Daarvandaan kan het water naar 
het dorp worden geleid. Het plan is niet alleen het weeshuis 
daarop aan te sluiten, maar ook het medisch centrum, de 
openbare school en twee centrale tappunten in het dorp. De 
inwoners kunnen dan kwalitatief goed water afnemen tegen 
een eerlijke prijs. De opbrengsten zijn voor het onderhoud 
van de installatie, opdat ook op de lange termijn veilig water 
gewaarborgd wordt. 

Dit waterproject staat in de startblokken en de vergunningen 
zijn nagenoeg rond. Onder de titel ‘Epe fietst voor water’ zal 
een dertigtal betrokken Veluwenaren rond Mount Kenya 
fietsen om de fondsen voor dit project aan te vullen. Wie het 
project en de fietsers een hart onder de riem wil steken, kan 
nog sponsoren, de groep vertrekt in september. 

STICHTING KENYA KINDEREN  zet zich vanuit Epe in voor 
kinderen uit het dorp Maai Mahiu en omgeving. Het is de overtuiging 
van de stichting dat kinderen het beste af zijn bij hun familie. Alleen 
als dat niet mogelijk of veilig blijkt, neemt zij een kind op in Boresha. 
Voor een aantal kinderen in het dorp is er wel de zorg van een (groot)
ouder en zorgt de stichting voor een beter toekomstperspectief door 
het schoolgeld voor een particuliere school voor hen te betalen. Zo 
opent de stichting ook deuren voor hen.

|  Ik wil piloot 
worden. – Priscilla 
Nyathira, 11 jaar  |

|  Doorbreek de cirkel, 
anders verandert er 
nooit iets. – Alice Njeri  |

31Werken & LevenWerken & Leven30
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Gerben van de Put en Hans van de Put vormen de 
derde generatie ondernemers in een familiebedrijf 
dat in 1926 begon als smederij. Begin jaren vijftig 
was het de vooruitziende blik van vader K.A. van de 
Put die maakte dat de focus van het bedrijf verschoof 
van het beslaan van paardenhoeven naar verkoop en 
onderhoud van fietsen. Sindsdien is het bedrijf nauw 
betrokken bij fietsers van elk kaliber in Heerde, Epe 
en omgeving. 

SPONSOREN  ‘Bij de eerste fietstocht van ‘Epe fietst 
voor water’ een paar jaar geleden waren we al nauw 
betrokken. Toen wij vernamen van deze nieuwe 
editie, twijfelden we geen moment en schakelden 
we meteen weer mee in de voorbereidingen. 
Drinkwaterpunten aanleggen in een Keniaans dorp is 
een mooi doel. Dat doel nastreven door middel van 
een fietstocht, dat vinden we gewoon prachtig. En we 
wisten natuurlijk al dat deze fietsers geweldig leuke 
en enthousiaste mensen zijn. Genoeg redenen dus 
voor ons om hen weer te sponsoren’, vertelt Hans 
enthousiast.

BIKKELTOCHT  ‘Vijfhonderd kilometer fietsen 
rondom Mount Kenya, in zes dagen, op hoogte, veel 
klimmen en dalen, dat wordt een enorme bikkeltocht’, 
voorspelt Gerben. ‘Om dat te kunnen volbrengen, is 
een topconditie nodig. Er moet dus getraind worden. 
Daarvoor wonen we hier in een geschikte omgeving. 
Flinke hellingen en mulle zandpaden kun je opzoeken 
en de bossen lenen zich uitstekend voor ellenlange 
tochten. Zowel aan je conditie als aan je techniek 
kun je hier goed werken. Wij moedigen de fietsers 
natuurlijk aan, maar uiteindelijk moeten ze het zelf 
doen.’

MATERIALEN  ‘Waar we hen wel écht mee kunnen 
helpen, is met de materialen’, zegt Hans. ‘Het mag 
duidelijk zijn dat de juiste fietsonderdelen niet 
te koop zijn in Kenia. Met dat gegeven gaan we 
slim om. De groep heeft namelijk zo veel mogelijk 
dezelfde soort mountainbike. Zo kunnen we van 
hieruit een volle doos binnenbanden meegeven 
van dezelfde maat. Datzelfde geldt voor kettingen, 
spaken, remblokjes, noem maar op. We moeten 
voorkomen dat iemand de tocht moet staken 
vanwege een missend onderdeel of ontbrekend 
gereedschap. Dat zou eeuwig zonde zijn.’

ONDERHOUD  ‘Net als de deelnemers zelf, moeten 
ook de fietsen in goede conditie aan de tocht 
beginnen. Wij verzorgen daarom een grondige 
onderhoudsbeurt vooraf’, vult Gerben aan. ‘Eenmaal 
daar moeten de fietsers zelf voor het dagelijks 
onderhoud zorgen; goed op de bandenspanning 

Een groep Veluwenaren vertrekt in september voor een mountainbiketocht 
in Kenia. Vijfhonderd warme kilometers door het rode zand, hoe bereid je 
je daarop voor? Gerben en Hans van de Put van Van de Put Rijwielzaak in 
Heerde denken met plezier mee met de helden van ‘Epe fietst voor water’.

MET SUPPORT VAN DE FIETSSPECIALISTEN

Klaar voor een  
bikkeltocht 

letten, na elke etappe het zand van ketting en 
tandwielen spoelen, ze dan weer invetten enzovoort. 
We geven daarvoor speciale wax mee. Die zorgt voor 
een beter behoud van ketting en tandwielen dan 
wanneer je olie of teflonspray gebruikt. Met kleine 
details kunnen wij de tocht soepeler laten verlopen.’

INDRUKWEKKEND AVONTUUR  ‘De opvallendste 
verschillen tussen Nederland en Kenia zullen de 
omstandigheden zijn. De droogte, de ijle lucht en de 
zon die de hele dag recht boven je brandt, daarop 
kun je je hier niet voorbereiden. Evenmin kun je je 
voorbereiden op wat je om je heen gaat zien, want 
je belandt in een totaal andere wereld. Hoe dan ook, 
het wordt weer een indrukwekkend avontuur. Met 
hopelijk een mooie opbrengst voor het waterproject’, 
besluit Hans.

|  Gerben: Net als de 
deelnemers zelf, moeten ook 
de fietsen in goede conditie 

aan de tocht beginnen.  |
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IN ALLE RUST  In de jachthaven kun je 
niet alleen aanleggen, er is ook een flinke 
parkeerruimte voor je auto, motor of zelfs 
camper. Het parkeren is er gratis en onbeperkt, 
waardoor je vanaf dit moment niet meer op de 
tijd hoeft te letten. Zo kun je in alle rust naar de 
stadskern wandelen en je verwonderen over 
de setting waarin je verzeild bent geraakt. 

MONUMENTAAL  De zevenhonderd jaar oude 
Dijkpoort lokt je al van afstand en terwijl je er 
onderdoor loopt, kun je het straatbeeld van 
vroeger bijna uittekenen. Als het aan het einde 
van de poort weer licht wordt, presenteert een 
monumentaal straatje zich voor je. Hier proef 
je de mengelmoes van klassieke ambacht, 
eigentijdse creaties en tijdloze gezelligheid; de 
Kruisstraat verwelkomt je. >>

De Hattemse Kruisstraat 
verwelkomt je

Apeldoorn • Zwolseweg 221
055-2002037

Duiven • Rijksweg 26 
026-7370298

ONDERMODE EN LINGERIE VOOR HEM ÉN HAAR  •  CUPMATEN A T/M L

Gratis parkeren 
bij de winkels!

www.bodywearsuperstore.nl

De grootste
lingeriewinkels

van 
Nederland!

Bodywear adv Omwonen_236x306_def.indd   1 30-04-19   14:31

Kom je aanwaaien via de IJssel 
of kies je voor een beschutte 
route door het bos, de weg 
naar Hattem is sowieso een 
prachtige. Eenmaal op de 
Geldersedijk wacht deze 
schilderachtige Hanzestad 
je op, te beginnen in de 
jachthaven.

(Mid)dagje
erop uit
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NR 22 BONBON ATELIER A3
De etalage alleen is al een lust voor het oog, 
één stap binnengezet verleidt de chocolade 
je. Waar kijk je eerst met al die prachtige 
kunstwerkjes? En wat een heerlijke geur! 
Laat je daarom maar even afleiden door het 
ambachtelijke werk in het open atelier, dan 
kun je straks kiezen uit de meer dan honderd 
soorten bonbons.

NR 21 BRUNO BARAT ART GALLERY
Bruno Barat ontvangt je graag in zijn galerie, 
waar je in alle rust authentieke kunststukken 
tot je kan laten komen. Het zijn schilderijen, 
sculpturen, glas en keramiek. Ook kan je 
hier samen van gedachten wisselen over 
kunst. En spreek je de kennis van deze 
kunsthistoricus aan, dan steek je van een 
bezoekje geheid iets op.

NR 19 WENZ
Loop voetje voor voetje door deze 
gezelligheid van cadeautjes en snuisterijen, 
kaarten en woonaccessoires en zorg zo dat 
je niets mist. De mooie collectie tassen van 
o.a. Bag2Bag trekt vanzelf je aandacht en bij 
het zien van de sieraden van iXXXi en By Jam 
en de horloges van Ikki maakt je hart een 
sprongetje – geef het maar eerlijk toe. 

NR 18 WHAIR KAPPERS
Deze trendy kapsalon gaat voor waanzinnige 
creaties die goed bij jou passen en waar jij je 
goed bij voelt. De haarstylisten lopen voorop 
in de trends, materialen en technieken. Zij 
zorgen ervoor dat je er geweldig uitziet. Dat 
kan zijn na een enkelvoudige knipbeurt, maar 
ook na een complete metamorfose. En alles 
daar tussenin, want Whair belicht je mooie 
kant. 

NR 17 WIJNKOPERIJ HENRI BLOEM
Robuust, fruitig of kruidig? Laat weten welke 
smaak of combinatie je zoekt, Henri Bloem 
denkt met je mee. En vergeet niet te vragen 
naar het verhaal achter de wijn, want Henri 
Bloem koopt rechtstreeks bij de boer en kan 
je er alles over vertellen. Een goede wijn hoeft 
niet duur te zijn, dat kun je bij deze winkel 
ervaren.

NR 15 SJIEK DE FRIEMEL
Noem de merken ‘Dsquared2’, ‘Stone 
Island’ en ‘Kenzo’ en elke tiener veert op. 
Jongens en meisjes, jonge dames en hippe 
moeders komen van ver om kleding van deze 
exclusieve merken te bemachtigen, want 
Sjiek de Friemel heeft het! En nog meer hippe, 
mooie merken. Wel twee verdiepingen mode 
om blij van te worden. 

NR 13 EVERYDAY BREAD… & COFFEE
In deze ambachtelijke sfeer blijf je graag even 
een broodje eten, gemaakt van en belegd met 
eerlijke streekproducten. En dat proef je. Je 
kopje koffie wordt met aandacht gecreëerd 
door een barista. Dat is genieten. En dat 
heerlijke brood koop je natuurlijk ook voor 
thuis. Of van die lekkere koeken… 

NR 12 VELTKAMP TWEEWIELERS
Stadsfietsen, toerfietsen, elektrische fietsen 
en deskundig advies wachten je hier op. En 
mis je een jasje om warm de fietstocht naar 
huis aan te gaan, dan vind je die hier. Service 
staat hoog in het vaandel bij deze specialist, 
dat betekent ook dat je hier de accu van je 
elektrische fiets kan opladen.

NR 11 EETCAFÉ DE KRUUSING 
Gewoon lekker een hapje eten, gezellig en 
goed. In dit bruine eetcafé vind je de lunch- 
en dinerkaart die je er hoopt te vinden. 
Met bijvoorbeeld een spiegelei als lunch of 
biefstuk met frites als diner. Kom binnen en 
wees welkom. 

NR 3 SOULSISTERS
Een conceptstore met een vleugje 
spiritualiteit, een scheut creativiteit en een 
flinke dot gastvrijheid, dat is deze brasserie. 
Ook de nuchterheid zelve zal zich hier op zijn 
gemak voelen. Strijk neer op het terras, klets 
uitgebreid bij tijdens een rijkelijke lunch of kijk 
rond tussen de producten van wel negentig 
creatieve ondernemers, ga je gang. 

Laat je verleiden door  
het leukste straatje van Hattem

Kruisstraat

|  Hier proef je 

de mengelmoes 

van klassieke 

ambacht, eigentijdse 

creaties en tijdloze 

gezelligheid  |
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Jolanda Vreeken is de ontwerper achter Joosbuiten. Zij ontwerpt 
tuinen, parken en pleinen voor het leven. 

BELEVING  Het is Jolanda Vreeken, tuin- en 
landschapsontwerper, die je met deze vraag 
aan het denken zet. ‘Zomerbeleving houdt nauw 
verband met jouw herinnering aan zomer. Aan een 
gevoel, een gevoel waarop je je kan verheugen, of 
dat je graag vasthoudt. Dat gevoel zit ‘m in kleine, 
persoonlijke momenten en die zijn uniek voor jou. 
Met dit voorbeeld kan ik ook mijn tuinontwerpen 
uitleggen. Ze zijn stuk voor stuk uniek, omdat ik 
daarin de dingen doorweef die jou raken en die jou 
als mens gelukkig maken.’

HARD EN HART  ‘Wat mij betreft is er een enorm 
verschil tussen een tuin tekenen en een tuin 

ZOMER
LIEFDE,WAT IS DAT  

VOOR JOU?
‘We hebben allemaal onze eigen beleving bij dingen. Welke gedachte komt 
bijvoorbeeld bij jou op bij ‘zomerliefde’? Of laat ik er meer richting aan geven. 
Als je denkt aan zomerliefde in de betekenis van ‘liefde voor de zomer’, wat 
betekent zomerliefde dan voor jou?’

ontwerpen. Een plattegrond intekenen is iets 
pragmatisch, waarbij men uitgaat van functies, de 
materialen en de techniek waarmee alles wordt 
gemaakt. Dat zijn letterlijk en figuurlijk de ‘harde’ 
zaken in een tuin. Maar als je je tuin écht wilt 
beleven, doe je dat met je hart. Om dat te kunnen 
realiseren, moet je eerst luisteren naar wat je diep 
van binnen wilt. Alleen als we dat duidelijk hebben, 
kunnen we tot een hoger plan komen.’

VERLANGEN ACHTER DE WENS  ‘Laten we de 
vijver als voorbeeld nemen. Wil je een vijver in je 
tuin? Dan zouden we vlot een strakke bak kunnen 
intekenen op de plattegrond. Maar is het wel die 

Zomerse geluksmomenten
Iets kleins kan jou een zomers geluksmoment bezorgen. 
Maar wat de een gelukkig maakt, kan de ander soms niet 
bekoren. Neem even de tijd en voel eens wat de volgende 
schetsen met je doen:
• Zonlicht dat weerkaatst op de vijver.
• Een glaasje wijn onder een boom.
• Het knerpen van een slingerende schommel.
• Met je blote voeten in het gras.
• De geur van rozen.
• Een ontbijtje in de zon.

|  Maar als je 
je tuin écht 

wilt beleven,  
doe je dat 

met je hart  |

strakke spiegel waarbij jij zo kunt mijmeren? Of komt jouw 
wens voort uit een beeld van ondiep water waarin veel leven 
zichtbaar is? In dat geval kunnen we beter kiezen voor een 
poel waar dieren makkelijk in en uit hippen. Of gaat het je 
vooral om het geluid van water? Het is belangrijk dat we 
ontdekken welk verlangen er zit achter de wens, anders wordt 
de vijver een flinke investering die je niet brengt wat je ervan 
had verwacht.’

VERRASSEN EN ONTROEREN  ‘Daarom besteed ik er veel 
tijd aan de mensen te leren kennen. Ik kijk, luister, interpreteer 
en denk vooruit. Dat is mijn basis voor het ontwerp dat ik 
voorbereid met stapels schetsen en doorsnedes vanuit 
allerlei perspectieven. Want een goed ontwerp is doorspekt 
met creativiteit en kunde en laat je zien dat er veel meer 
mogelijk is dan jij had verwacht. Als ontwerper zie ik het als 
mijn taak en verantwoordelijkheid om jou te verrassen en 
ontroeren met details, niet alleen in het ontwerp op papier 
maar juist door de dagen, de seizoenen en de jaren heen. 

UNIEK VOOR JOU  ‘Die details werk ik specifiek voor jou 
uit en treffen je in momenten. Het kan de geur zijn van 
een sering die jou verwelkomt op de oprit. Of een blik op 
de speciale roos die jou doet denken aan een dierbare. 
Misschien brengt de appelboom de geur van oma’s 
appeltaart in jouw keuken of haalt een bloemenveldje jouw 
geliefde Provence dichtbij. Wat jou gelukkig maakt, is uniek 
voor jou. Net zoals jouw gevoel bij ‘zomerliefde’ uniek is.’
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Martijn van Barneveld is de eigenaar van cardetailingbedrijf 
Cleaning & Detailing in Epe. Zijn geduld en expertise zorgen 
ervoor dat auto’s (weer) perfect voor de dag komen. 
Jeroen Kist en Jannie Kroesen zijn de eigenaren van 
Car-penter, eveneens gevestigd in Epe. Met hun precisie en 
vakmanschap in hout-, stof- en leerverwerking richten zij 
auto’s van alle soorten, maten en leeftijden opnieuw in. 

JACHT  De heren maken samen een rondje om de 
auto. Op het eerste gezicht getuigt niets van de wilde 
avonturen die deze Landrover Defender uit 2004 
regelmatig meemaakt. ‘De eigenaar gebruikt haar voor 
de jacht’, vertelt Jeroen. ‘Hij rijdt ermee door de bossen, 
laadt er zijn jachttrofeeën in, maar tegelijkertijd koestert 
hij haar en wil hij goed voor haar zorgen. Mijn partner 
Jannie Kroesen en ik hebben deze auto opnieuw mogen 
inrichten.’ 

INRICHTING  Jeroen opent het achterportier. Daarachter 
strekt zich een teakhouten vloer als was het een 
scheepsdek, perfect glad en glanzend in de olie. Eronder, 

direct binnen handbereik, met leer beklede laden. Jeroen 
opent er één. ‘Kijk, de eigenaar vertelde mij dat hij na de 
jacht graag een borreltje uitdeelt, hij wilde ruimte om zijn 
jachtgeweer veilig te kunnen bergen en hij wilde graag 
zijn spullen ergens kwijt kunnen. Vandaar dat ik deze 
laden zo heb gemaakt. En’, zegt hij terwijl hij uit een lade 
een vernuftig gemaakte andere lade uitschuift ‘hieruit kan 
hij ook een sigaar presenteren.’

BEKLEDING  Samen lopen ze door naar een van de 
portieren. Bij het openen ervan komt de geur van nieuw 
leer hen tegemoet. ‘Zie hier het vakwerk van Jannie’, 
zegt Jeroen, duidend op de bekleding. ‘De opdrachtgever 

Pas onlangs ontmoetten zij elkaar, toen een wederzijdse relatie hen aan elkaar koppelde: Jeroen 
Kist en Martijn van Barneveld, beide perfectionistische autoliefhebbers. De klik was er direct en de 
samenwerking tussen de interieurspecialist en de detailer krijgt snel vorm. Jeroen komt met een 
prachtige ingerichte youngtimer aan bij Martijn in de werkplaats. Hij wil graag van hem weten of 

deze auto ook van buiten weer kan stralen.

Een auto laten stralen,  
van binnen en van buiten
de passie van de autointerieurspecialist en de autodetailer

vertelt ons zijn wensen en van daaruit maken wij een 
plan. Vervolgens kiest hij uit diverse samples van hout 
en leer. Als we een auto opleveren, ontvangt de eigenaar 
een paspoort gemaakt van de gekozen materialen, met 
daarin vermeld de uitgevoerde werkzaamheden. In dit 
geval dus ook. En bij die oplevering horen onder andere 
ook cleaner en conditioner voor het leer. Want wat je 
mooi wilt houden, heeft onderhoud nodig.’ 

COATING  Martijn knikt instemmend. ‘Je kunt de 
bekleding ook voorzien van een keramische coating, 
wist je dat? Dan kun je zorgeloos met je natte jas 
in de auto gaan zitten. Vertel de eigenaar dat maar, 
Jeroen. Coatings zijn er voor allerlei toepassingen en 
in verschillende kwaliteiten. Ik zal je iets laten zien.’ 
Martijn pakt een doek en een flacon uit een kast en plakt 
de buitenspiegel af met tape. Zorgvuldig wrijft hij een 
deel van de verweerde kunststof spiegel in. ‘Kijk, weer 
gitzwart. Niet tot de volgende wasbeurt, maar voor de 
komende 10.000 kilometer.’

LAKBESCHERMING  Martijn schijnt met een lamp op de 
lak. ‘Waskrasjes zie ik,’ zegt hij ‘die zijn prima te polijsten. 
En ik zie wat diepe krassen. Die kan ik eruit schuren 
mits de lak dik genoeg is.’ Een korte meting geeft 
duidelijkheid. ‘Als de eigenaar het zou willen, kan ik de lak 
van deze auto zelfs strakker maken dan toen ze van de 
band kwam rollen. Daarna kan een coating zorgen voor 
bescherming tegen nieuwe krasjes. Het allermooist zou 
een Xpel folie zijn, dat is een lakbeschermingsfolie die 
zichzelf in warmte herstelt. Dan moet ik er wel bij zeggen 
dat zo’n folie niet is opgewassen tegen hele diepe 
krassen van fikse takken in het bos. Maar goed, om terug 
te komen op jouw vraag, jazeker kan ik deze auto ook 
van buiten laten stralen.’
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Wellness in je eigen huis en tuin
Op zoek naar fi tness apparatuur of juist naar een eigen sauna of spa?
Bij ons vindt u alles onder één dak. Onder het genot van een drankje
laten wij u kennis maken met het uitgebreide assortiment en voorzien
wij u van een passend advies in onze showroom. Ontspanning en
gezondheid zijn belangrijke factoren voor een fi t en vitaal leven.

rhodos.nl

Spas

Infraroodcabines

Zonnebanken

Sauna’s

Zwembaden

Fitness apparatuur/verhuur

Zuiderzeestraatweg 241

8096 BK Oldebroek

Tel. (0525) 63 16 18

3000 m2

showroom

Janna Apool en Lammert Bosch

Zomaar een liefde 
op de Veluwe



ONDERD JAAR GELEDEN  Draai je het om en 
bekijken we het leven van honderd jaar geleden, 
dan lijkt dat veel dichter bij. Als je in 1919, de tijd 
van onze grootouders en overgrootouders, de 

wereld had durven voorspellen zoals die anno 2019 
werkelijkheid is, dan was je op z’n minst op de sofa van 
de psychiater beland. De laatste honderd jaar is er veel 
veranderd, maar sommige dingen zijn tijdloos. Zoals – 
natuurlijk – de liefde. 

ONTMOETINGEN  Hoe leerden onze grootouders 
elkaar kennen, zonder smartphones, datingsites of 
discotheken? Als we ons een voorstelling maken van 
het dagelijks leven in de Veluwse dorpen toen, dan 
ontstonden de verliefdheden in de buurt, op school, in de 
kerk, in verenigingen, mogelijk op dansles of op de kermis. 
Leeftijdsgenoten uit andere dorpen ontmoette je hopelijk bij 
het schaatsen of bij het bosbessenplukken en zo vond men 
de liefde meestal bij iemand uit de nabije omgeving. 

HUWELIJKEN  Maar er waren ook vakantieliefdes. ‘s 
Zomers verbleven er gezinnen in hotels en in pensionnetjes 
en op campings. Zo kwamen er ‘vreemdelingen’ in de 
omgeving. Jongens en meisjes in vakantiestemming… 
Soms leidden vakantieliefdes zo tot huwelijken met mensen 
uit andere delen van het land, maar meestal trouwde men 
hier met iemand uit eigen regio, iemand van hetzelfde 
geloof of uit dezelfde sociale klasse. Rijk trouwde met rijk, 
socialistisch met socialistisch, protestant met protestant, 
katholiek met katholiek.

Hoe zal ons leven er over honderd jaar 
uitzien? Is er in 2119 nog bos op de Veluwe, 

zijn er nog herten, zwijnen en toeristen? 
Bestaan de historische kerkjes met hun 

torens nog in Elburg, Epe, Heerde en Oene? 
Zijn Vaassen en Hattem buitenwijken 
geworden van Apeldoorn en Zwolle? 

Onvoorstelbaar veel kan er veranderen in 
honderd jaar, aan een serieuze voorspelling 

wagen we ons liever niet.

JANNA EN LAMMERT  Een echt Veluws huwelijk 
was dat van naaister Janna Apool en timmerman 
Lammert Bosch; beide kwamen uit een groot gezin, 
Janna was zelfs de jongste van de zeventien kinderen 
van haar vader. Hoe zij elkaar ontmoetten is niet meer 
terug te vinden, maar op zaterdag 10 augustus 1967 
traden zij in het huwelijk. Lammert was op 17 januari 
1867 tweeëntwintig jaar geworden, Janna werd drie 
dagen voor het huwelijk ook tweeëntwintig jaar. Hun 
trouwdag was een zomerse dag, het was ruim 20°C.

HUWELIJKSDAG  Janna en Lammert begaven zich 
vermoedelijk te voet of per versierde wagen naar 
het gemeentehuis van hun beider woonplaats Epe. 
Bode Van Laar ging hen voor naar het trouwzaaltje, 
waar voor familie en getuigen amper plaats was. 
Burgemeester Weerts trad op als ambtenaar van 
de burgerlijke stand. De moeder van de bruid en de 
beide ouders van de bruidegom gaven toestemming 
tot het huwelijk. De vader van de bruid was overleden. 
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H Nadat de bruid en de bruidegom elkaar, staande, 
het ja-woord had gegeven, kon de akte worden 
ondertekend. Daar zullen ze thuis met kroontjespen 
en inkt wel flink op hebben geoefend. 

GETUIGEN  Nadat het bruidspaar had ondertekend, 
tekende alleen de moeder van de bruidegom. De 
akte verduidelijkt hierover: ‘.. verklaren de vader 
des bruidegoms en de moeder der bruid niet te 
kunnen schrijven.’ Vervolgens tekenden de getuigen. 
Dit waren horlogemaker Hendrikus Montizaan, 
smid Albertus Jonker, schoenmaker Hendrikus 
Lammers en gemeentebode Gerrit van Laar. De drie 
ambachtslieden waren geen familie, maar woonden 
op loopafstand van het gemeentehuis en traden 
wel vaker op als getuigen. Naar verluidt, leverde 
deze dienst meestal een borrel op. Wellicht ging 
ook het bruidspaar zelf met familie nog een borrel 
drinken bij de herberg van Hendrik Jonker of in De 
Posthoorn van Gerritsen. >>

|  Hun trouwdag was 

een zomerse dag,  

het was ruim 20°C  |
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Onze ballonvaart voor u en uw gasten of relaties.
Beleef een avondvullend programma met aprés-ballon!

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

ACHT KINDEREN  Het huwelijk van Lammert en Janna werd gezegend met 
acht kinderen. Als eerste werd Tonia Arendina geboren, in mei 1868, keurig 
negen-en-een-halve-maand na het huwelijk. Later volgden Arend (1870), 
Teuntje (1873), Dries (1874), Lammert (1878) en Hendrikus (1878). Naast 
vreugde was er ook verdriet: in juni 1872 werd een kindje levenloos geboren, 
en in 1882 overleed dochter Teuntje op achtjarige leeftijd. Zonen Dries en 
Hendrikus traden in hun vaders sporen, zij werden timmerman. Arend werd 
kleermaker, Lammert klompenmaker, Johannes werd gevangenisbewaarder. 
En Tonia? Tonia trouwde, zoals dat toen hoorde…

GOUDEN HUWELIJK  In voor- en tegenspoed, met vreugde en 
verdriet bereikte het stel ongeveer honderd jaar geleden hun 
vijftigjarig huwelijksjubileum. Iedereen in de wijde omtrek kon 
erover lezen, want op 7 augustus 1917 stond er advertentie in de 
alom gelezen en geprezen ‘Eper Krant’. Hun ‘dankbare Kinderen, 
Behuwd- en Kleinkinderen’ hadden deze laten zetten. Extra feestelijk 
was de serenade door muziekkorps ‘de Harmonie’. Met een kleine 
advertentie bedankte het echtpaar later: ‘L. Bosch en Echtgenoote 
betuigen hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling 
bij hun 50-jarige Echtvereeniging van Kinderen, Kleinkinderen, Buren 
en vele Vrienden ondervonden en ook aan de Harmonie van Epe.’

VOORPAGINANIEUWS  En ze gingen gewoon door samen. Tien 
jaar later waren Janna en Lammert ZESTIG jaar getrouwd, allebei 
82 jaar oud. Op de feestdag, 10 augustus 1927, stond hun portret op de 
voorpagina van de Eper Krant. Dat was bijzonder, want er waren maar zelden 
foto’s te zien in de krant. In die uitgave was het zelfs de enige foto. Het is toch 
mooi, dat er over zomaar een liefde op de Veluwe zoveel terug te vinden is.

10 AUGUSTUS 1927  Aan belangstelling heeft het Janna en Lammert zeker 
niet ontbroken die dag, zoals al werd gesuggereerd in de krant. ’s Ochtends 
al kregen zij bezoek van burgemeester Van Walsem, wethouder Heering en 
oud-burgemeester Baron Sweerts de Landas. De krant schrijft later: ‘Omringd 
door hun kinderen en kleinkinderen ontving het bejaarde, maar toch heelemaal 
niet oude echtpaar, te midden van mooie bloemen, bezoek, waaronder in den 
loop van den ochtend ook de commissie die namens een aantal inwoners een 
cadeau aanbood. Het slot van dezen mooien en gelukkigen dag was een auto-
tochtje door ’t dorp met de muziek van de “Harmonie” voorop. Het muziekkorps 
had vooraf aan ’t echtpaar - evenals voor 10 jaar - een serenade gebracht.’

AAN ALLES KOMT EEN EINDE  Lammert en Janna Bosch bleven samen 
tot de dood hen scheidde. Janna overleed twee jaar na hun zestigjarig 
huwelijksjubileum, op 84-jarige leeftijd. Lammert bereikte de respectabele 
leeftijd van 93 jaar en overleed in 1938. Daarmee is aan dit liefdesverhaal 
een einde gekomen, maar het is mooi te weten dat er anno 2019 nog steeds 
nakomelingen van Johanna en Lammert wonen in deze omgeving.

Jan Paasman is fotograaf en amateurhistoricus.

|  Met vreugde en 

verdriet bereikte het 

stel zo’n honderd 

jaar geleden 

hun vijftigjarig 

huwelijksjubileum.  |  
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1.   Advertentie voor een bal uit de Eper krant van 1919

2.   Spoorwegovergang in Nunspeet, op de achtergrond 
het huidige Café Restaurant Joris

3. Hotel de Cannenburg in Vaassen 

4.  Advertenties voor een dansavonden in de Eper Krant  
van 1919 

5. Gemeentehuis Epe anno 1905

6.  Handtekeningen onder de huwelijksakte van 
Lammert Bosch en Johanna Apool

7. Portretfoto van Lammert en Janna Bosch, 1927

8.  Advertentie van kinderen, aanhang en kleinkinderen 
ter ere van huwelijksfeest

9. Krantenknipsel uit de voorpagina van de Eper Krant

10. Overlijdensbericht van Lammert Bosch, 1938

Beelden:

Bronnen: www.ampt-epe.nl/genealogie/Parenteel%20Bosch-2.HTM | 
Streekarchief Epe, Hattem en Heerde | Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe | 
Genealogie online | KNMI (weerstation Utrecht/Nederland) T
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HELDER, DUIDELIJK EN NUCHTER JURIDISCH ADVIES

Gelijk hebben 
is één ding…
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Bert Jan Souman en Koen Horstman zijn eigenaar van ECHT 
Advocatuur in Epe. Het kantoor richt zich op het ondernemingsrecht, 
incasso, arbeidsrecht, insolventie, vastgoed en overige juridische 
oplossingen. 

Het is een angst van veel mensen: een buurman die klaagt over de nieuw geplaatste schutting op 

jullie erfgrens. Een lastige zaak, want je wilt de komende zomers lekker kunnen genieten van 

je tuin, zonder boze buurman aan de andere kant van je erfafscheiding. Om taferelen als in de 

Rijdende Rechter te voorkomen, kan een advocaat al in een vroeg stadium te hulp schieten. ‘Aan 

ons advocaten de taak te zorgen dat alle partijen weer verder kunnen. Uiteindelijk willen mensen 

vooral weer door met hun leven dus dat is waar de focus ligt’, zegt Bert Jan Souman. 

GOEDE AFSPRAKEN  Bert Jan Souman en Koen Horstman 
van ECHT Advocatuur beslechten dit soort burenruzies, maar 
komen ook vaak in actie op het gebied van ondernemingsrecht. 
Of het nu gaat om problemen tussen werknemer en werkgever, 
een conflict tussen huurder en verhuurder, faillissementen, 
incassoproblemen of problemen rondom erfenissen, in elke 
zaak blijkt altijd het belang van goede afspraken. ‘Veel conflicten 
ontstaan door slechte communicatie en onduidelijke afspraken’, 
verklaart Koen. ‘We zien vaak juridisch ingewikkelde teksten 
waar mensen nauwelijks chocola van kunnen maken. Zonde, 
want het hoeft allemaal helemaal niet zo moeilijk te zijn. Een 
heldere en duidelijke formulering van afspraken zorgt dat 
iedereen precies weet waar hij of zij aan toe is. Mochten er 
daarna tóch problemen ontstaan, dan kunnen wij helpen de 
brand te blussen.’

DE DAAD BIJ HET WOORD  Belangrijkste missie van Bert Jan 
en Koen is zorgen dat mensen snel weer vooruit kunnen na een 
conflict. ‘Wij heten niet voor niets ECHT. Dat is wat wij zijn en 
hoe wij werken, toegankelijk voor iedereen’, vult Bert Jan aan. ‘Bij 
ons geen Amsterdamse bluf, we gaan hier nuchter en praktisch 
te werk. Dat is soms wel anders in de advocatuur, maar mooie 
woorden alleen bieden geen oplossingen. Als je middenin een 
conflict zit, wil je iemand die slimme oplossingen bedenkt en de 
daad bij het woord voegt, toch? Bij ons is het daarom: what you 
see is what you get.’ 

SAMENLEVING VERHARDT  Om cliënten nog beter van dienst 
te kunnen zijn bij grote en kleine conflicten, verwachten de heren 
van ECHT Advocatuur hun kantoor de komende jaren flink uit 
te breiden. Het aantal specialismen wordt groter en door twee 
advocaten per specialisme in te zetten, borgt het kantoor met 
meer medewerkers ook meer kennis. ‘Er zijn bovendien steeds 
meer regels en daardoor ook meer conflicten. De samenleving 
verhardt en mensen willen steeds vaker hun recht halen. Dat 
betekent natuurlijk meer werk voor ons, maar toch vragen we 
mensen altijd eerst een afweging te maken.’

GELIJK HEBBEN  ‘Inderdaad’, stemt Koen in. ‘want het is 
één ding om gelijk te hebben, maar de vraag is wat het je 
kost om dat gelijk te halen. In het geval van de schuttingruzie 
kun je je afvragen of een rechtszaak zoveel nut heeft. Zit je 
wel te wachten op ellenlange procedures en mogelijk hoge 
proceskosten? Wat gebeurt er als we de zaak laten rusten? Is er 
misschien een andere oplossing mogelijk? We zijn daar eerlijk 
in, adviseren met een nuchtere kijk op de zaak. Mensen willen 
uiteindelijk het liefst van hun geschil af en wij zijn er om ze daar 
écht mee te helpen.’

WWW.ECHTADVOCATUUR.NL

|  Uiteindelijk willen mensen 
vooral weer door met hun 
leven dus dat is waar de 
focus ligt  |
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AMEN MET DE SPECIALIST  Het echtpaar Van den Vlekkert 
werkte jaren geleden voor de verhuizing naar hun vorige huis 
al samen met zowel Van Vemde Schilderwerken als Veldkamp 
Wonen en besloot dat voor dit project opnieuw te doen. ‘We 

hadden zelf wel ideeën over hoe het moest worden, maar vonden het fijn om 
specialisten naast ons te hebben staan’, aldus Jan. Al in een vroeg stadium 
werden beide partijen bij het project betrokken, om zo samen op te trekken 
richting het eindresultaat. 

PLANNEN OMGEGOOID  Marc Schroten, eigenaar van Van Vemde 
Schilderwerken in Epe, herinnert het zich nog goed. ‘Jan en Eef vroegen 
me om eens langs te komen om hun wensen te bespreken. Eigenlijk was 
er niet zoveel te bespreken, want ze wisten al dat ze alle muren ‘standaard’ 
RAL 9010 wit wilden. De muur aan het hoofdeinde van het bed in de grote 
slaapkamer moest een behangetje krijgen en dat was ook al uitgezocht. Maar 
gaandeweg ons gesprek kwamen er bij mij heel andere ideeën op en die heb 
ik gedeeld.’ Zo kwam het dat de plannen toch werden gewijzigd. De wanden 
in het appartement kregen allemaal een lichte greige tint en het behang in de 
slaapkamer werd een exclusief, goudbruin patroon. 

HET VERSCHIL MAKEN  Marc: ‘De wens van de klant staat natuurlijk altijd 
voorop, maar ik vind het leuk om mensen aan het denken te zetten. Wat 
mensen met mijn adviezen doen, is natuurlijk aan henzelf. >> 

S‘We zaten qua pietluttigheid allemaal 

op één lijn.’ Dat is de grappige 

eindconclusie die Eef van den Vlekkert 

na een bouw- en verhuisproject 

trekt. Samen met echtgenoot Jan 

bewoont Eef sinds dit voorjaar een 

appartement in één van de twee 

gebouwen van Florin Epe, op de plek 

waar vroeger de Rabobank stond.

Het verschil

samenwerken
Schilder en woonwinkel maken appartement tot een waar plaatje

gemaakt door goed

Wonen50

|  Erwin: Tegenwoordig 
mag het allemaal wat 

speelser, er mag meer 
emotie in zitten  |
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WWW.VANVEMDE.NL  WWW.VELDKAMPWONEN.NL 

Marc Schroten is samen met Janet van de Poll al negentien jaar eigenaar van Van Vemde 
Schilderwerken in Epe. Het schildersbedrijf werd opgericht in 1898 en houdt zich bezig met 
binnen- en buitenschilderwerk, wandafwerking en beglazing. Erwin Veldkamp is mede-
eigenaar van Veldkamp Wonen & Slapen. Hij is de derde generatie binnenhuisadviseurs die 
totaal woonadvies en een breed assortiment voor het interieur biedt. 

Maar het is stiekem wel heel erg leuk als mensen ‘om’ durven te gaan en 
daar dan achteraf ook nog eens ontzettend blij mee zijn. Dan heb je echt het 
verschil gemaakt en dat geeft veel voldoening.’

DE JUISTE VERF  Voor het appartement van Jan en Eef koos Marc voor 
Alphacryl Pure Mat verf op alle wanden. ‘Die verf heeft een krijtmat uiterlijk, 
maar is tegelijk uitstekend reinigbaar. Hij glanst niet op als je er met een doekje 
overheen gaat’, legt Marc uit. Eef is er maar wat blij mee. ‘Ik heb al wel wat 
sausspetters op de wanden in de keuken gehad, maar daar zie je gelukkig niks 
meer van.’ Voor het houtwerk in de woning is Rezisto Semigloss gebruikt, een 
extreem sterke binnenlak die beschermt tegen krassen en slijtage door huidvet. 

OOG VOOR DETAIL  Eef: ‘Ik weet nog dat Marc hier in het appartement stond 
en naar de koof boven de raampartij richting het balkon keek. Hij adviseerde 
om dat wit te schilderen, zodat het minder de aandacht zou trekken. De zwarte 
rand onderaan diezelfde raampartij moest volgens hem ook wit. Wij hebben zijn 
advies opgevolgd en kijk zelf maar, het resultaat is verbluffend, nietwaar? We 
zijn erg blij dat Marc niet alleen de grote lijnen, maar ook de allerkleinste details 
in het oog heeft.’ 

VAN OUD NAAR NIEUW  Jan en Eef hadden al jaren meubelen van Veldkamp 
Wonen in huis. De persoonlijke aandacht van eigenaar Erwin Veldkamp 
herinnerde het echtpaar zich nog goed. Ze wilden voor de verhuizing naar hun 
nieuwe appartement niet zomaar afstand doen van alles, maar wilden wel 
graag een nieuwe bank én het hele huis moest natuurlijk gestoffeerd worden. 
Om het geheel compleet te maken, brachten zij een bezoek aan de showroom, 
waar  Erwin ook direct zijn hulp aanbood voor het wandmeubel van Interstar 
dat Jan en Eef het liefst mee wilden verhuizen. ‘Erwin zorgde voor maatwerk, 
het meubel werd gedemonteerd, veilig opgeslagen en op ons nieuwe plekje 
weer vakkundig in elkaar gezet’, vertelt Jan. ‘Dat was een geweldige oplossing 
voor ons.’

DE VLOER  Erwin: ‘Voor ons was het handig dat we een basis aan 
meubelstukken hadden om van uit te gaan, naast het wandmeubel gingen er 
ook stoelen van Bert Plantagie mee. We zijn als eerste op zoek gegaan naar 
een bijpassende vloer, dat werd een visgraat PVC-vloer die we tegen de plinten 
aan hebben gelijmd. Marc heeft gelukkig hetzelfde perfectionistische DNA, dus 
hij zorgde voor extra hoge plinten die nog een keer extra afgelakt werden. Daar 
konden wij de vloer met een dunne kitrand tegenaan maken.’

NIEUWE KLEUREN  ‘Ik heb zelf een schilderij ontworpen en dat laten maken 
door Alfons Habers. De kleuren die daarin verwerkt zijn, zie je ook terug in het 
interieur’, vertelt Eef. ‘Ik wilde graag olijfkleurige stoelen, we hebben de pootjes 
van de Jess stoelen en de Pode bank bruin gecoat, daardoor matchen alle 
kleuren bij elkaar.’ Opvallend is dat één van de overgordijnen juist net weer een 
andere kleur heeft, maar daar heeft Erwin wel een verklaring voor: ‘De tijd dat 
alles met elkaar klopte qua kleur en model, is geweest. Tegenwoordig mag 
het allemaal wat speelser, er mag meer emotie in zitten. Alles heeft een eigen 
verhaal en dat zie je in dit soort details terug.’

RAAMDECORATIE  Jan en Eef wilden heel graag een licht appartement, 
maar zeker in de zomer brengt dat weer nieuwe uitdagingen met zich mee. 
Dan is het soms juist fijn om zonlicht even buiten te kunnen sluiten. Om 
het interieurplaatje compleet én praktisch af te maken, koos het echtpaar 
daarom voor verschillende Powerview-rolgordijnen van Luxaflex. Handig, 

want daarmee zijn alle ramen van de woning in segmenten te verdelen die je 
met je smartphone kunt programmeren. ‘De rolgordijnen kun je voor elk raam 
afzonderlijk op elk gewenst tijdstip laten openen en sluiten, zo hou je de zon 
buiten rond etenstijd en word je juist wakker van het eerste daglicht elke dag’, 
aldus Erwin.

HET EINDRESULTAAT  Het echtpaar is dolblij met het eindresultaat van hun 
appartement. ‘Marc en Erwin hebben geweldig goed geluisterd naar onze 
wensen, ze voelden steeds perfect aan wat bij ons past en samen hebben we 
er echt iets moois van gemaakt. Hier kunnen we weer jaren mee vooruit.’
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|  Marc: Dan 
heb je echt het 

verschil gemaakt 
en dat geeft veel 

voldoening  |
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WWW.BRASSERIEBIJONSEPE.NL

René Poppema en Dennis Hulleman zijn eigenaren van Brasserie 
Bij Ons in Epe. Het restaurant serveert kleine bites die bezoekers de 
kans geven allerlei gerechten te proeven.

KEUZES  Maar dan komt het moeilijkste moment, 
wat kies je. Een salade voor lunch? Of de soep met 
drie verschillende broodjes? En het diner? Neem je 
vis? Of ga je voor lekker ouderwets draadjesvlees 
– een echte hardloper, volgens eigenaar René. 
En dan het dessert, ijs met zomerfruit of de 
traditionele cheesecake? Zoveel keuzes, maar het 
goede nieuws is dat je bij ‘Bij Ons’ niet hoeft te 
kiezen. 

ALLES KAN  ‘Bij Ons’ serveert je allerlei kleine bites die je in 
verschillende ronden kunt bestellen. Dat betekent dat je vis, 
vlees en vegetarisch kunt combineren en dat je niet voor de 
traditionele volgorde van voor-, hoofd- en nagerecht hoeft te 
kiezen. Alles kan, alles mag. Met de laatste zonnestralen op je 
gezicht wissel je nieuwe smaken uit met je tafelgenoten en als 
het kouder wordt, verhuis je zó naar binnen. Dankzij een glazen 
voorpui lopen binnen en buiten voor het gevoel helemaal in 
elkaar over. 

IN EPE  Het huiselijke concept is neergezet door René Poppema 
en Dennis Hulleman. Zij leerden elkaar op school kennen, 
werkten samen bij voormalig restaurant ’t Soerel en toen René 
de Middenstip in Epe uit ging baten, maakte Dennis er de keuken 
tot een succes. In 2014 stopte René met de Middenstip, maar hij 
wist één ding zeker: hij zou in Epe blijven. 

GUNFACTOR  ‘Epe houdt van horeca, kijk maar eens rond op 
een doordeweekse middag, alle cafés en restaurants in het 
centrum zitten dan vol. Ik heb bewust gewacht tot er hier iets 
vrij zou komen, want ik hou van Epe en misschien houdt Epe 
ook wel een beetje van mij’, zegt René bescheiden. Hij is trots op 
het succes van de brasserie die hij samen met Dennis in twee 
jaar tijd tot zo’n vaste waarde in de winkelstraat heeft weten te 
maken. ‘Het is bij ons gezellig, laagdrempelig, huiselijk. Ik wil dat 
iedereen zich hier welkom voelt, daar werken we hard voor en 
dat wordt kennelijk gewaardeerd. Al denk ik stiekem dat we ook 
een beetje de gunfactor van mensen hebben.’

Wie op een zonnige zomerdag door 

de winkelstraat van Epe slentert, 

ziet het terras van Brasserie Bij Ons 

al van een afstandje liggen. Het is 

ruim en het is er druk. Misschien 

is er nog een plekje om even bij 

te tanken en van het zonnetje te 

genieten. Neem een biertje, een kop 

koffie of een glas fris. En natuurlijk 

iets te eten. Zin in lunch, diner of 

is het meer borreltijd? Bij ‘Bij Ons’ 

serveren ze het allemaal.

ALTIJD VOL  De feiten spreken voor zich. De brasserie is zes 
dagen per week geopend en het zit er zes dagen per week vol. ‘Ik 
denk dat we een lichte stadse allure uitstralen, maar we weten 
vooral heel goed wat mensen willen: lekker eten en drinken zonder 
al te veel poespas in een gemoedelijke sfeer. We bieden een 
uitgebreide lunchkaart en serveren natuurlijk een diner. Bij ons 
kunnen mensen altijd iets vinden dat bij ze past.’

TELKENS ANDERS  De kaart van ‘Bij Ons’ wisselt snel, elke twee 
maanden. ‘We hebben een flinke club vaste gasten, die willen we 
graag regelmatig iets nieuws voorschotelen. En we houden de 
seizoenen natuurlijk in de gaten. In de winter staan er stamppot 
en speculaas op de kaart, in de zomer komen daar dingen als 
asperges en zomerfruit voor in de plaats. We blijven onze gasten 
verrassen, de kaart is telkens weer anders, maar één ding verandert 
nooit: de sfeer is hier altijd goed. Het is echt thuiskomen bij ons.’

Bites met een gunfactor

Nieuwe 
smaken 
uitwisselen 
aan tafel

|  Lekker eten en 
drinken zonder al 
te veel poespas in 
een gemoedelijke 

sfeer  |
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Laurens Melenhorst is eigenaar van Anytime Fitness in Epe 
en in Vaassen. Dorien Regtering is filiaalmanager en het 
vertrouwde gezicht in de fitnessclub in Epe.

OP ELK MOMENT  Onlangs opende een nieuwe 
fitnessclub haar deuren in de Hoofdstraat van Epe: 
Anytime Fitness. De club is een zusje van de vestiging in 
de Dorpsstraat van Vaassen en werkt volgens hetzelfde 
concept. De naam zegt het al, hier kun je altijd sporten, 
op elk moment van de dag. De leden van de clubs zijn 
welkom op beide locaties en dat geldt zelfs voor alle 
andere clubs onder dezelfde paraplu, wereldwijd. Zo kun 
je het begrip ‘anytime’ wel heel letterlijk nemen. 

KIEZEN  ‘Inderdaad, hier kies je je eigen moment en 
dat kan omdat iedereen een sleutel heeft van de deur’, 
vertelt Dorien Regtering, filiaalmanager. ‘Soms sporten 
mensen op de vreemdste uren, bijvoorbeeld omdat ze in 

|  Dorien: 
Je kunt zelf 

uitproberen 
wat jou 

motiveert.  |

wisselende diensten werken. Je kunt helemaal je eigen 
plan trekken of je kiest juist voor interactie, bijvoorbeeld 
tijdens een groepsles. Die groepslessen zijn trouwens 
wel op gangbare uren hoor, net als de momenten 
waarop er fitnessbegeleiding is. En je kunt natuurlijk 
ook kiezen voor een combinatie van zelfstandig en 
gezamenlijk sporten, alles is prima, het kan allemaal.’ 

DOELSTELLING  ‘Veel mensen komen voor het eerst 
bij ons binnen omdat het moet. Zij zijn doorverwezen 
en vinden zelf ook dat er iets moet gebeuren aan hun 
gezondheid, hun gewicht, hun algemene fitheid. Dat is 
alvast een goed begin. Samen kunnen we er daarna aan 
werken dat het gevoel van ‘moeten’ naar de achtergrond 

WWW.ANYTIMEFITNESS.NL

Begeleiding
Anytime Fitness begeleidt sporters ‘s morgens tussen 
9.00 uur en 12.00 uur en ‘s avonds tussen 18.00 uur en 
21.30 uur. Buiten deze tijden kunnen de leden zelfstandig 
sporten, op elk uur van de dag of de nacht. Mocht er 
sprake zijn van een blessure, dan is er aanvullende 
ondersteuning mogelijk van Fysiotherapie Praktijk 
Dynamiek, met wie Anytime Fitness een samenwerking 
is aangegaan.

Sporten omdat 
het áltijd kan

Je rijdt achterom, parkeert je auto of fiets en komt via de achterdeur binnen. Een bakje 

koffie is zo gezet en een praatje kun je altijd kwijt bij de bekende gezichten om je heen. 

Dan wordt het tijd om je om te kleden en te doen waarvoor je bent gekomen. Sporten. 

Niet omdat het moet, maar omdat het áltijd kan.

verdwijnt’ vult Laurens Melenhorst aan. Laurens is 
eigenaar van de club, hij verdeelt zijn tijd tussen de filialen 
in Vaassen en Epe. ‘Dat begint met een sportprogramma 
dat helemaal is toegespitst op de doelstelling van de 
sporter en op wat hij of zij graag doet om die te bereiken. 
De moderne techniek helpt ons daarbij.’ 

TECHNISCHE SNUFJES  ‘Je kunt zelf uitproberen wat 
jou motiveert en daar kunnen wij jouw programma 
op aanpassen. Veel mensen beleven plezier aan 
groepslessen. En fitnessapparatuur blijkt vaak leuker 
dan men aanvankelijk denkt. Dat komt omdat alles wordt 
bijgehouden op een app op je telefoon en omdat je je al 
sportend kunt laten vermaken door bijvoorbeeld Spotify 
of Netflix. Je kunt ook zomaar een virtuele wandeling 
maken door Parijs, dat is toch mooi? Of je fietst de Alpe 
d’Huez op, om nog maar een voorbeeld te noemen’, somt 
Dorien opgetogen op. ‘Technische snufjes zijn er dus 
zeker niet alleen voor het bijhouden van de statistieken, 
ze zorgen ook voor plezier.’

TIJD VOOR IEDEREEN  ‘Nog een voordeel van de 
techniek is dat instructiefilmpjes de uitleg van alle 
oefeningen verzorgen’, besluit Laurens. ‘Daarmee houden 
we als begeleiders veel tijd vrij voor iedereen. We kunnen 
aanvullende aanwijzingen geven, hebben tijd voor de 
sporters als persoon en we kunnen ieders vorderingen 
goed volgen. Dorien en de andere begeleiders zijn 
bijzonder begaan met de leden. We vieren de succesjes 
van de sporters met z’n allen en in die sfeer bouwen we 
graag verder aan onze club. We zijn immers nog maar 
net begonnen.’
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WWW.DEWIJNBERGEN.NL

Arno Berghorst is eigenaar van installatiebedrijf De Wijnbergen in 
Epe en RioolService Epe. Het bedrijf installeert en onderhoudt diverse 
installaties voor zowel particulieren als voor de zakelijke markt. 

PER RUIMTE  Arno Berghorst van installatiebedrijf  
De Wijnbergen in Epe is laaiend enthousiast over het evohome 
systeem van Honeywell Home. ‘Wij installeren dat nu een jaar 
of vier, vijf en we zijn nog steeds erg tevreden. Ken je de dagen 
waarop je boven zit te vernikkelen van de kou, omdat beneden 
de houtkachel brandt? Dat hoeft dus helemaal niet meer. Je kunt 
vanuit je luie stoel de temperatuur in de hele woning per ruimte 
regelen en hoeft het nooit meer koud te hebben in je eigen huis. 
Bijkomend voordeel is dat het gasverbruik ook nog eens met 
zo’n tien procent daalt.’  

EVOHOME  Het evohome systeem van Honeywell Home biedt 
de warmte van de zomer, maar dan elke dag in elke ruimte op  
het moment dat je dat zelf wilt. Specialist John Roskam van  
De Wijnbergen installeert het geheel in minder dan een halve dag 
bij mensen thuis. ‘Hoe dat zo snel kan? Nou, doordat we hier aan 
de zaak het meeste voorwerk al doen’, legt Arno uit. ‘We kijken bij 
mensen thuis welke ruimtes er zijn, of er goede radiatorknoppen 
op de radiatoren aanwezig zijn en we berekenen daarna de 
kosten. Is alles akkoord, dan stellen we het evohome systeem 
hier helemaal in, zodat we met een uur of drie weer weg zijn bij 
de klant. En alles is draadloos hè, dus we hoeven geen leidingen 
te trekken of andere rigoureuze werkzaamheden uit te voeren.’ 

ALLES DIGITAAL  Dat klinkt allemaal haast te mooi om waar 
te zijn. Hoe werkt het nou in de praktijk? Arno legt het systeem 
uit met de radiatoren in zijn eigen bedrijf. ‘Kijk, ik heb hier ook 
evohome geïnstalleerd, alles gaat digitaal. Elke radiator heeft een 
digitale knop op de plek waar je de thermostatische knop zou 
verwachten. Die digitale knop communiceert met het centrale 
bedieningspaneel. Op dat paneel kun je de ruimte kiezen waar 
je de temperatuur voor wilt regelen, je kunt het tijdstip aangeven 
waarop je een bepaalde temperatuur wilt hebben en een heel 
programma voor de hele week instellen. Dat kan via het centrale 
paneel, maar ook via een gratis app op je telefoon. Heb je 
meerdere radiatoren in dezelfde ruimte, dan bevestigen we daar 
een thermostaat op de muur zodat in die kamer de temperatuur 
ook in één keer geregeld kan worden.’ 

VOOR ELK HUIS  Klinkt nog steeds goed, maar kan dat ook 
zomaar in elk huis? Ook daarover is Arno duidelijk: ‘Dit systeem 
kan in elk huis met elke CV-ketel worden geïnstalleerd, of je 
nu vloerverwarming, radiatoren of een combinatie van beide 
hebt. En het maakt niet uit hoe groot je huis is. We hebben zelfs 
weleens een koster geholpen die elke zaterdagavond naar de 
kerk moest rijden om verschillende ruimtes voor te verwarmen 
voor de dienst van zondag. Dat voorverwarmen doet hij nu nog 
steeds, maar dan gewoon lekker vanuit z’n eigen, warme huis.’

Zomerse  
warmte, 
Nu de zomer in aantocht is, lijkt de tijd van de kachel lekker hoog op een 
koude herfstdag misschien ver weg. Toch is de zomer de periode bij 
uitstek om na te denken over de temperatuur van je huis in het najaar en 
in de winter. Immers, nu kun je de boel helemaal voor elkaar maken om 
vanaf de eerste koele dag te genieten van een lekker warm huis. Maar 
hoe kun je dat het beste doen?

|  Dit systeem kan in elk 
huis worden geïnstalleerd, 
op elke radiator en bij elke 
CVketel  |

het hele jaar door
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SCHATTEN EN OVERBODIGHEDEN  ‘Het 
huis is begin jaren dertig gebouwd, dus toen 
wij er in 2006 mee aan de slag gingen, waren 
er al drie generaties aanpassingen gedaan. 
Schatten kwamen we tegen, maar vooral 
overbodigheden. Behanglagen, zachtboard, 
verschillende soorten elektra, alle grillen van 
de voorgaande decennia hebben we uit de 
woning gesloopt.’ blikt Jaap terug. ‘Dat heb 

ik zelf gedaan, pas voor de opbouw hebben 
we de specialisten ingeroepen.’

UITDAGINGEN  ‘Ik vroeg me wel eens af 
of we hieraan waren begonnen als we alles 
van tevoren hadden geweten’ vult Anneke 
aan. ‘We hebben samen met de vakmensen 
grondig gewerkt aan de basis van het huis: 
gas, water, elektra, plafonds, vloeren, dubbel 

glas, badkamer, keuken, zelfs het dak. 
Zoals dat gaat met een huis dat de tand 
des tijds heeft doorstaan, bleven de extra 
uitdagingen zich maar aandienen. De 
Bouwservice afdeling van Bouwbedrijf Van 
Norel nam al het bouwkundige werk voor 
zijn rekening en ging die uitdagingen echt 
samen met ons aan.’

NIEUWE VERBOUWINGSPLANNEN  
‘Dus toen we twaalf jaar later nieuwe 
verbouwingsplannen maakten, wilden we 
die samenwerking graag weer oppakken. 
We wisten wat we aan hen hebben, we 
hebben de communicatie altijd als prettig 
ervaren, en nog steeds’, vertelt Jaap nu 
de nieuwe verbouwing achter de rug is. 
Coördinator Bouwservice Gerrit Bosch 
klinkt instemmend. ‘Ook voor deze 
verbouwing werkten we samen in een 
bouwteam. Juist dit soort werken passen 
perfect bij onze Bouwservice afdeling. De 
coördinatie en de planning lag bij ons en 
omdat Jaap eigenlijk altijd in de buurt was, 
konden we steeds direct overleggen en 
snel schakelen. En het klikt gewoon, dat is 
belangrijk.’

AANVULLENDE WENSEN  Want na 
twaalf jaar leven in het huis hadden Jaap 
en Anneke aanvullende woonwensen. ‘We 
wilden graag een veranda met een haard, 
maar ook meer leefruimte. En als je dan 
plannen gaat uitdenken, is het goed om 
ook verder de toekomst in te kijken. Ons 
huis heeft een ziel, daar moet je zorgvuldig 

Aparte twist
Jaap en Anneke Burger besloten hun woonplek in de polder te verruilen voor een plek 

met ruimte en toch beschutting. Op een idyllische stek in het bos bij Epe vonden zij 
een karakteristieke rietgedekte villa en besloten deze het hunne te maken.

Gerrit Bosch is coördinator bouwservice 
bij Van Norel Bouwservice, onderdeel van 
Bouwbedrijf van Norel bv in Epe.

WWW.VANNOREL.NL

voor karakteristieke villa
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Indrukwekkende schoorstenen
Beeldbepalende aanvulling op het 
oorspronkelijke ontwerp zijn de twee 
schoorstenen van tien meter hoog. 
Deze zijn buiten de buitenmuren van 
het huis gebouwd en staan helemaal op 
zichzelf. Om dat te realiseren werd voor 
elke schoorsteen een sokkel van beton 
gestort. Daarop werden prefab panelen 
verankerd, elk zes meter hoog, 20 cm dik. 
Zo ontstonden de betonnen binnenmuren 
van beide schoorstenen, die gemetselde 
buitenmuren kregen. Eindgewicht per 
schoorsteen: vijftien ton.

mee omspringen. Daarom legden we onze 
ideeën voor aan een architect. Zij heeft 
onze wensen vertaald naar een ontwerp 
dat ons huis een aparte twist geeft, met 
een indeling die helemaal past bij onze 
levensstijl. Bovendien anticipeert het op 
de toekomst. Zo slapen we nu beneden en 
gebruiken we vrijwel geen gas meer.’ vertelt 
Anneke enthousiast. 

OVERGEDRAGEN  Afgelopen zomer kreeg 
de villa de metamorfose, met een moderne 
aanbouw en twee in het oog springende 
schoorstenen. De aanbouw vormt nu de 
veranda, de eetkamer, een leeshoek en 
een werkhoek. Daarvoor werd een groot 
deel uit de buitenmuur gezaagd. ‘Het 
ontwerp van de architect was vakwerk, 
dat zagen we direct’, aldus Jaap. ‘We 
hebben besloten haar tekeningen over 
te dragen aan de mannen van Van Norel 
Bouwservice, we vertrouwden er namelijk 
op dat we met hun kennis en ervaring geen 
projectbegeleiding van de architect nodig 
hadden. En dat is gebleken.’

NU GENIETEN  ‘Al met al heeft deze 
verbouwing een half jaar geduurd. 
Gerrit heeft er in zijn planning duidelijk 
rekening mee gehouden dat wij hier 
ook woonden, maar toch waren we het 
uiteindelijk zat’ verzucht Anneke met een 
verontschuldigende grijns. ‘Dat kan ik me 
voorstellen’ reageert Gerrit. ‘Wij hebben 
het als een mooi project ervaren, in goede 
samenwerking. Ik weet zeker dat ik ook 

namens mijn collega’s spreek. We komen 
nu alleen nog eens terug voor een beetje 
nazorg’, zegt hij, zijn blik gericht op een 
krimpscheurtje boven de kachel, ‘maar 
geniet eerst maar van het prachtige 
resultaat.’
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Corné van Erkelens is Register Belastingadviseur en MfN Mediator 
binnen zijn bedrijf Van Erkelens Accountants en Belastingadviseurs 
in Vaassen. Samen met zijn collega’s vormt hij een hecht team 
van specialisten op gebied van accountancy, belastingadvies, 
administratieve diensten en mediation. Zij staan voornamelijk ten 
dienste van MKB ondernemers en hun achterban.  

Accountancy en belastingadvies draait om cijfers. Dat is tenminste de algemene gedachte. Corné 

van Erkelens denkt daar heel anders over en zijn collega’s ook. Corné grijpt de gelegenheid te 

vertellen waar het in zijn werk echt om draait. 

ACHTER DE CIJFERS  ‘De sport van ons vak is de mens achter 
de cijfers te zien. Welk type mens aan het roer staat is terug te 
vinden in de onderneming, maar weerspiegelt ook in de cijfers. 
De cijfers van een ondernemer met een grote betrokkenheid 
bij bedrijf, omgeving en mensen geven vaak een heel ander 
beeld dan een louter op winst gestuurde onderneming. Met 
mijn ervaring kan ik aan de hand van die cijfers de mens 
behoorlijk goed schetsen, maar ik staar mij daar zeker niet blind 
op’ vertelt Corné, eigenaar van Van Erkelens Accountants en 
Belastingadviseurs. 

JUISTE PERSPECTIEF  ‘Weet je, cijfers zijn nooit star’ vervolgt 
hij. ‘Er zit zoveel achter. Het is maar hoe je ze wilt benaderen.’ 
Zelf is hij belastingadviseur en adviseert hij ondernemers van 
MKB bedrijven in de volle breedte. ‘Op mijn vakgebied ben ik de 
expert en binnen ons team kan ik expertise inroepen. Samen 
met mijn collega’s kan ik een ondernemer vakkundig van dienst 
zijn, maar dat is niet genoeg. Om alles in het juiste perspectief 
te zien, is het belangrijk dat ik veel van hem weet: zijn bedrijf, zijn 
gezin en zijn diepste beweegredenen. Uit pure interesse. Ik durf 
wel te zeggen dat ik hem ken en tegelijk kent hij mij. Of zij kent 
mij natuurlijk, als het om een vrouwelijke ondernemer gaat. Mijn 
collega’s hebben diezelfde betrokkenheid, daar hebben wij elkaar 
op uitgezocht.’

VAN DICHT BIJ  ‘Want wij staan dicht bij de ondernemer. 
Figuurlijk én letterlijk, kijk maar rond’, duidt hij, gebarend richting 
de buren op industrieterrein Eekterveld in Vaassen. ‘Ik betrek 
levenspartners bij besluiten die invloed hebben op hem of haar. 
Ik wil weten hoe kansen en uitdagingen zijn afgelopen, welke 
zich aandienen en waar de ondernemer naartoe wil. Niet alleen 
voor het bedrijf, ook voor zichzelf en de familie. Doelen stellen 
én vasthouden, dat is waanzinnig belangrijk. De weg ernaartoe 
kunnen we zo nodig bijstellen.’

LAVEREN  ‘Het begrip ‘continuering’ staat vast op de agenda 
in onze gesprekken. Hoe maak je jezelf vervangbaar? Maar ook 
‘pensioen’ staat er altijd op. Het is mijn verantwoordelijkheid om 
iemand op die zaken te wijzen, steeds weer. Ik voel het als een 
soort zorgplicht, van de wieg tot het graf. In het geval van een 

familiebedrijf is dat bijna letterlijk het geval. Misschien zijn die 
ondernemingen voor mij nog wel het boeiendst. Je hebt dan te 
maken met verschillende generaties, verschillende belangen, 
emoties en diepgewortelde onderlinge relaties. Dat is wel eens 
laveren en dat is leuk’, aldus Corné met een twinkel in zijn ogen.

DIEPERE EMOTIES  ‘Soms vliegen mensen uit de bocht en 
doen ze dingen die tegen hun natuur zijn. Aan mij de taak 
hen te helpen rationeel te denken voordat zij stappen zetten. 
Achter conflicten liggen namelijk vaak diepere emoties. Om 
tot een oplossing te kunnen komen, moeten die eerst aan de 
oppervlakte komen. Zoiets kan zich voordoen in mijn dagelijkse 
werk binnen mijn vaste klantenkring, maar ook help ik mensen 
in de rol van mediator. Veelal zijn dat ondernemers die in de 
privésfeer tot een oplossing moeten komen. Het kan allemaal, 
ik luister en ik spoor hen aan zelf tot een oplossing te komen. 
Er zijn zoveel aspecten aan mijn werk, cijfers zijn écht maar een 
beperkt onderdeel daarvan.’

WWW.VAN-ERKELENS.NL

‘Cijfers zijn nooit star’
De betrokkenheid van een belastingadviseur

|  Doelen stellen én 
vasthouden, dat is 

waanzinnig belangrijk  |
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We waren hooguit veertien en zaten bij elkaar in de klas. Soms kom je iemand tegen, die je gewoon herkent. 
Alsof je uit hetzelfde hout bent gesneden. Eigenlijk spreek je dat niet uit. Dat is misschien ook een beetje 
vreemd, zeker als je veertien bent. We gingen elk met andere klasgenoten om, fietsten met anderen naar huis 
en dat was prima. 

Nu, meer dan dertig jaar later zie ik die herkenning als belofte voor wat nog komen zou. Want natuurlijk was 
diezelfde klik er nog toen we elkaar jaren na het eindexamen weer tegenkwamen. Niet één keer, maar een paar 
keer na elkaar – alsof onze ontmoetingen werden geregisseerd. Het was hoog tijd voor onze vriendschap en 
als je samen aan een half woord genoeg hebt, gaat dat als vanzelf. 

Zondagavonden kantoorbloesjes strijken met de telefoon tussen 
schouder en oor geklemd. Avonden in de kroeg. Eindeloze wandelingen en 
indrukwekkende blaren. Opgeluchte grappen in een kraambed. Luisteren 
zonder oordelen. Aansporen tot stappen zetten, met een rotsvast 
vertrouwen in elkaars kunnen. En samen nog altijd het hardst lachen om 
onze eigen tekortkomingen. 

Inmiddels ben ik wijs genoeg om te weten dat je ontmoetingen zoals destijds met haar niet moet negeren. 
Daarvoor zijn ze te spaarzaam. Vriendschappen die eruit voortkomen, krijgen verschillende vormen en 
bestaan naast elkaar. Dat maakt ze juist zo mooi. Toch blijk je geneigd je vast te houden aan wat je hebt en je 
daarmee af te sluiten voor iets nieuws. Zoals wij, toen we elk ons eigen kringetje hadden in de klas, onze eigen 
geijkte weg terug naar huis. 

Maar vriendschap is te mooi om te laten liggen. Pak het op, maak ruimte en zie wat het je brengt. Dat is 
tenminste míjn voornemen. Wij hebben nu de herkenning van toen uitgesproken, daar kun je dus gewoon 
dertig jaar mee wachten. Het was misschien niet nodig, want niet alles hoeft gezegd. Toch is het mooi er 
woorden aan te geven, want binnenkort moeten we elkaar loslaten. Dan wordt onze vriendschap alleen nog 
mijn herinnering. Om te koesteren. 

Annemiek Grefhorst is de 
tekstschrijver achter Pakt Schrijverij. 
Zij woont in Vaassen.

Oppakken,  
ruimte maken  
(en loslaten)

|  Vriendschap
is te mooi om 
te laten liggen  |
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Wij werken mee aan deze editie van  OM | WNN
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Het woon- en lifestylemagazine OmWonen wil bewoners van de landelijke regio 
tussen Zwolle en Apeldoorn inspireren met verhalen over wonen, werk, financiën, 
mode, gezondheid en vrije tijd. OmWonen is een initiatief van de Eper bedrijven 
Baksteen & Pul financiële dienstverleners, Elektra BV, Van Vemde Schilderwerken en 
Vos Tuinvisie BV. Het magazine verschijnt ongeveer eens in de negen maanden.

Wil je meer weten over OmWonen, of denk je erover om mee te doen aan de 
komende editie? Kijk dan op: www.omwonen.online

OVER OMWONEN

Baksteen & Pul financiële dienstverleners
De Lindehove 3, 8161 EA Epe
tel. 0578 69 66 23
info@baksteenpul.nl
www.baksteenpul.nl

Ballon XS
Kamperweg 79, 8162 EM Epe
tel. 0578 61 39 98
info@ballonxs.nl
www.ballonxs.nl

Alexanderhoeve
Sternpassage 1b, 8161 HP Epe
tel. 0578 62 80 98 
info@alexanderhoeve-epe.nl
www.alexanderhoeve-epe.nl

Brasserie Bij Ons
Hoofdstraat 72A, 8162 AL Epe
tel. 0578 61 36 20
info@brasseriebijonsepe.nl
www.brasseriebijonsepe.nl

Bruno Barat Art Gallery
Kruisstaat 21, 8051 GD Hattem
tel. 038 454 75 33
brunobnl@yahoo.com
www.brunobarat.com

Anytime Fitness
Hoofdstraat 70, 8162 AL Epe
tel. 0578 20 00 04
epe@anytimefitness.nl
www.anytimefitness.nl

Autobedrijf Wim Prins
Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet
tel. 0341 25 70 14
verkoop@wimprins.nl
www.wimprins.nl

Autoschade De Wilde
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen
tel. 0578 57 67 77
info@autoschade-dewilde.nl
www.autoschade-dewilde.nl

Blokhutwinkel
Zonnehorst 11, 7207 BT Zutphen
tel. 0575 20 02 00
info@blokhutwinkel.nl
www.blokhutwinkel.nl

Bodywear Superstore
Zwolseweg 221, 7315 GK Apeldoorn
tel. 055 200 20 37
info@bodywearsuperstore.nl
www.bodywearsuperstore.nl

Bonbonatelier A3
Kruisstraat 22, 8051 GE Hattem
tel. 038 444 50 25
info@bonbonateliera3.nl
www.chocoladenszo.nl

Cleaning & Detailing
Wildforstlaan 7, 8162 ER Epe
tel. 06 30 68 41 72
info@cleaningendetailing.nl 
www.cleaningendetailing.nl

Car-Penter
Haverkampsweg 44, 8161 VM Epe
tel. 06 15 94 34 90
info@car-penter.nl
www.car-penter.nl

De Haan Makelaars
Brinklaan 5, 8161 CW Epe
tel. 0578 61 30 00
epe@dh-makelaars.nl
www.dh-makelaars.nl

De Wijnbergen
Korte Veenteweg 8, 8161 PC Epe
tel. 0578 66 28 80
info@dewijnbergen.nl
www.dewijnbergen.nl

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

Echt Advocatuur  
Sint Antonieweg 10, 8161 CG Epe
tel. 085 210 85 12
info@echtadvocatuur.nl
www.echtadvocatuur.nl

Eetcafé de Kruusing  
Kruisstraat 11, 8051 GD, Hattem
tel. 038 750 14 32

Elektra BV
Korte Veenteweg 4, 8161 PC Epe
tel. 0578 61 25 38
info@elektrabv.nl
www.elektrabv.nl

Everyday Bread… & Coffee
Kruisstraat 13, 8051 GD Hattem
tel. 038 458 11 03
info@everydaybread.nl
www.everydaybread.nl

Fokke Fennema
W. Tellstraat 2, 8162 ET Epe
tel. 0578 61 40 39
sieraden@fokkefennema.nl
www.fokkefennema.nl

Grand Café Cornelis
Stationsstraat 2, 8161 CR Epe
tel. 0578 82 02 22
info@cornelisepe.nl
www.cornelisepe.nl

Haarstudio Top Chic
Hoofdstraat 55, 8162 AB Epe
tel. 0578 62 75 55
info@topchic.nl
www.topchic.nl

JanZ SmaakPalet
Scheuterstraat 5 - 7, 8161 HR Epe
tel. 0578 61 76 41
info@JanZSmaakPalet.nl
www.janzsmaakpalet.nl

Het Familierechtkantoor
Terborchstraat 8, 8011 GG Zwolle
&
De Lindehove 3, 8161 EA Epe
tel. 038 773 90 60
info@hetfamilierechtkantoor.nl
www.hetfamilierechtkantoor.nl

Joosbuiten
Schotweg 36, 8162 NP Epe
tel. 06 27 32 37 66
jolanda@joosbuiten.nl
www.joosbuiten.nl

Jumbo Van Andel
Gruttersplein 15, 8161 HN Epe
tel. 0578 67 69 10
epe@jumbo.com
www.jumbo.com

Wijnkoperij Henri Bloem
Kruisstraat 17, 8051 GD Hattem
tel. 038 444 25 74
hattem@henribloemzwolle.nl
www.henribloem.nl

KRC Van Elderen
Rondweg 13, 8091 XA Wezep
tel. 038 444 62 44
info@krcvanelderen.nl
www.krcvanelderen.nl

Lokhorst accountancy & advies
Parkweg 10, 8161 CK Epe
tel. 0578 61 41 61
info@lokhorst-epe.nl
www.lokhorstepe.nl

Pour Vous Parfumerie Montizaan
Hoofdstraat 69, 8162 AB Epe
tel. 0578 61 03 73
www.pourvous.nl

ProCarWash 
Padland 2, 8161 TC Epe
tel. 0578 62 37 16
info@procarwash.nl
www.procarwash.nl

Pronk Beregening
Riezebosweg 13, 8171 MG Vaassen
tel. 0578 76 02 40
info@pronkberegening.nl
www.pronkberegening.nl

Rhodos
Zuiderzeestraatweg 241, 8096 BK Oldebroek
tel. 0525 63 16 18
info@rhodos.nl
www.rhodos.nl

Sjiek de Friemel
Kruisstaat 15, 8051 GD Hattem
tel. 038 444 97 89
info@sjiekdefriemel.eu
www.sjiekdefriemel.eu

Slagerij van Guilik
Duurzaamheidstraat 19C, 8094 SC 
Hattemerbroek
tel. 038 376 59 76
info@slagerijvanguilik.nl
www.slagerijvanguilik.nl

Soulsisters
Kruisstraat 3, 8051 GD Hattem
tel. 038 737 02 86
www.soulsister-hattem.nl

Van de Put Rijwielzaak
Hagestraat 8 - 10, 8181 EB Heerde
tel. 0578 69 16 09
vandeputbv@online.nl
www.rijwielzaakvandeput.nl

Van Vemde Schilderwerken
Beekstraat 12, 8162 HB Epe
tel. 0578 61 24 59
info@vanvemde.nl
www.vanvemde.nl

Veldkamp Wonen
Rondweg 74, 8091 XK Wezep
tel. 038 376 14 09
info@veldkampwonen.nl
www.veldkampwonen.nl

Veltkamp Tweewielers
Kruisstraat 12, 8051 GE Hattem
tel. 038 444 15 35
info@veltkamptweewielers.nl
www.veltkamptweewielers.nl

Vos Tuinvisie BV
Van Zelmstraat 9a, 8162 AV Epe
tel. 0578 56 10 15
info@vostuinvisie.nl
www.vostuinvisie.nl

Wassink Bestratingen
Stadhoudersmolenweg 200 
7317 AZ Apeldoorn
tel. 055 522 53 02
info@wassinkbestratingen.nl
www.wassinkbestratingen.nl

WenZ Hattem
Kruisstraat 19, 8051 GD Hattem
tel. 038 458 02 49
info@wenzhattem.nl
www.wenzhattem.nl

Whair Kappers
Kruisstraat 18, 8051 GE Hattem
tel. 038 444 76 00
info@whair.nl
www.whair.nl

WhatsNew
Sternpassage 5, 8161 HP Epe
tel. 0578 84 21 52
kleurenstijlclassy@hotmail.com

Van Erkelens
Schorsweg 13e, 8171 ME Vaassen
tel. 0578 57 48 08
info@van-erkelens.nl
www.van-erkelens.nl

Van Norel Bouwgroep
Brinkgeverweg 32, 8160 AA Epe
tel. 0578 61 53 11
contact@vannorel.nl
www.vannorel.nl




